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مل تعد الدراما ب�شتى اأنواعها جمرد تزجية للوقت، فولكلورًا 

�شياحي���ًا، ا�شتعرا�ش���ًا ترفيهي���ًا، له���وًا خال�ش���ًا، وال ملئًا لوقت 

الف���راغ. اإن الدراما فك���ر. ولكن، اإذا كان الفك���ر عادة ي�شمى يف 

ع���امل الن����ر Non Fiction ، فاإن الدرام���ا ت�شنف على اأنها 

Fiction، اأي فن، وبالتايل، فهي تنتمي اإىل ملكوت اخليال. 

لـــــــف مفكــــــــرًا امل�ؤ
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يف احلقيق���ة، يختلف التاألي���ف امل�رحي وكتابة ال�شيناريو عن اأي �شنف اآخر 

من الكتابة، فجوهره فكر، لكنه فكر مقدم عرب ق�شة اإن�شانية، �شل�شة وم�شوقة 

وممتع���ة. جند ه���ذا الفكر جم�شدًا يف اأعمال موؤلفني م���ن طراز جورج برنارد 

�ش���و، هرنيك اإب�ش���ن وتوفيق احلكيم، على �شبيل املث���ال، ال احل�ر. رغم ذلك، 

ترف�ض بع�ض احتادات الكتاب العربية قبول كتاب ال�شيناريو �شمن اأع�شائها، 

وتقب���ل املوؤلف���ني امل�رحي���ني فق���ط اإذا ن����رت ن�شو�شه���م يف كت���ب مطبوع���ة 

بالف�شح���ى كاأعم���ال اأدبية، ولي����ض اإذا قدمت على من�ش���ات امل�شارح فقط. يف 

الوق���ت ذاته، ترف����ض بع�ض نقابات الفنان���ني العربية قبول كت���اب ال�شيناريو 

دب���اء اأو ال�شحفيني.  نه���ا تعتربه���م ينتم���ون اإىل فئ���ة االأ �شم���ن اأع�شائه���ا، الأ

بالت���ايل، يبق���ون �شائعني بني هذا وذاك، ال يحظون باع���راف من اأحد �شوى 

جمهوره���م العري�ض. لذلك، فاأنا اأف�شل ت�شمية من يكتب امل�رحية »موؤلفًا«، 

وم���ن يكتب ال�شيناري���و »كاتبًا«. كما اأحب���ذ االبتعاد عن ت�شميتهم���ا »اأديبني«. 

�شا�شي يف ذلك اأن التاألي���ف عمل يدخل فيه اخليال اإىل حد بعيد،  ال�شب���ب االأ

يف الوق���ت ال���ذي تتطل���ب فيه الكتابة حرفي���ة عالية، وكالهم���ا ميكن اأن يتم 

بالعامي���ة ولي����ض بالف�شحى، وقد ال يعط���ي املوؤلف والكات���ب اأهمية اأ�شلوبية 

ر�شادات الدرامية على هام�ض احلوار. املهم، اإنه عندما يتقن املوؤلف عمله  لالإ

حق���ًا، وميتل���ك العمق الفل�شفي واملعرفة النف�شي���ة والوعي االجتماعي، فاإنه 

بكل تاأكيد ي�شمو اإىل م�شتوى املفكر عن جدارة.

نق���رح اإذًا مقول���ة: اإن الدرام���ا فكر. لكن علينا اأن ناأخ���ذ بعني االعتبار اأن 

الفك���ر بحد ذات���ه هو جمرد مادة خام، ت�شبه ما�شة غ���ري م�شقولة، اأو ذهبًا غري 

ل الفكر اإىل دراما، ال بد من اأنامل �شائغ ماهر، وحمرف،  م�ش���اغ. ولك���ي يحوَّ

يتق���ن مهنته، واإال ف���اإن الفكر ي�شيع من دون جدوى، بحيث يخرج اإما مماًل، 
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اأو وعظي���ًا. ال يقل���ل انتم���اء املوؤلفني اإىل املفكرين م���ن دور واأهمية املخرج يف 

اإجن���از العم���ل الفني. يتمت���ع املخرج مبكانة غري قابلة لل�ش���ك. لكن علينا اأن 

ن���درك اأن املخ���رج لي����ض مفكرًا، كم���ا اأنه اأي�شًا لي����ض موؤلفًا. �شحي���ح اأن ثمة 

قل���ة نادرة من املخرجني تنتمي اإىل �شنف املفكرين، وهم غالبًا اأولئك الذين 

يكتب���ون �شيناريوهات اأفالمهم وم�شل�شالته���م باأنف�شهم، اأو يتعاونون مع كتاب 

�شلي اأو  م�شاه���ري. غالب���ًا م���ا جن���د م�شارك���ة ه���وؤالء املخرجني م���ع املوؤل���ف االأ

كات���ب ال�شيناريو عل���ى »تيرات« العمل الفني، بل قد جن���د تعاونًا بني املخرج 

وب���ني اثن���ني اأو ثالثة من الكتاب مع���ًا. يتبادر اإىل ذهننا مث���اُل تعاون املخرج 

العرب���ي الراح���ل م�شطف���ى العق���اد مع باق���ة من كت���اب ال�شيناري���و لتحقيق 

فيلم���ه »الر�شال���ة«. اأم���ا من بني عظم���اء املخرج���ني العاملي���ني، فن�شتطيع اأن 

نذك���ر ع���دة اأمثلة على تع���اون املخرج يف كتاب���ة ال�شيناريو: ال�شوي���دي اإنغمار 

مريكيني  برغم���ان، والبولن���دي اأندريه فاي���دا، والياباين اأك���ريا كورو�ش���اوا، واالأ

اإيلي���ا كازان و�شتانل���ي كوبريك، والربيطانيني ديفيد ل���ني وتوين ريت�شارد�شون، 

يطاليني فيلليني وبازولين���ي واأنطونيوين، وامل�ري  آيزن�شتني، واالإ والرو�ش���ي ا

يو�ش���ف �شاه���ني، على �شبي���ل املثال. بع�ض ه���وؤالء اقتب�ض رواي���ات عظيمة اإىل 

ال�شينم���ا، وبع�شهم اأ�شهم يف اإبداع �شيناريوهات اأ�شيلة مبا�رة. اأما يف امل�رح، 

ف���اإن ق���درًا من عظم���ة املخرجني يع���زا اإىل تبنيه���م اأعمال موؤلف���ني عباقرة، 

مث���ل اأنط���ون ت�شيخوف وج���ورج برنارد �ش���و واأو�شكار وايل���د وفريدريكو غارثيا 

آنوي وبرتولد بر�شت ولويجي بريانديللو ويوجني اأونيل وتني�شي  ل���وركا وجان ا

آرثر ميلر. ن�شتطيع اأن نقول، اإذن، اإن املخرج البارع هو املف�ر الذكي  وليامز وا

للن����ض، واملعرب املخل����ض عن روح املوؤلف. لذا، فاإن دور املخرج حموري وحا�شم 

يف تق���دمي عم���ل املوؤلف ب�شورة الئقة واأمينة للم�شمون، مع حترر يف ال�شكل. 
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ق���د ي�شتطيع خمرج موهوب اأن يرفع �شوية ن�ض متو�شط امل�شتوى، يف حني اأن 

خمرج���ًا عدمي املوهبة ميكنه اإ�شقاط ن�ض عظيم، حتى ل�شك�شبري. من املوؤكد، 

خ�ض ال�شيناريو ال�شينمائي  اإذن، اأنه من دون املخرج، فاإن ن�ض امل�رحية، وباالأ

والتلف���ازي، ه���و جمرد م�روع غري مكتمل. اإذا كانت امل�رحيات تطبع يف كتب 

يتم مطالعتها، فاإن ال�شيناريوهات ال تطبع، اإال يف حاالت نادرة تاأتي بعد نيل 

فيل���م معني جائزة، كما مع �شيناريوهات مث���ل »امراأتان«، »كرامر �شد كرامر«، 

»اخل���ادم«، »�شونات���ا اخلريف« كاأمثل���ة. خال�شة الق���ول، اإذا كان املوؤلف مفكرًا، 

فاإن املخرج لي�ض مفكرًا، ولي�شت له اأدنى عالقة �شلبًا اأو اإيجابًا مب�شمون الن�ض 

خراج���ه. بالطبع، فاإن املخرجني الكبار ال يقبلون الت�شدي  ال���ذي يت�شدى الإ

اإال للن�شو����ض املمت���ازة. وعندم���ا يجد واح���د منهم ثغرة يف اأحده���ا، يت�شاور 

ويتح���اور م���ع املوؤلف، حتى يقتنع هو، اأو يقنعه بتعديلها. اإذا مل يحدث ذلك، 

وكان���ت قناعت���ه مهت���زة يف الن�ض، فاإنه ين�شحب عادًة ب���كل �رف، وهذا اأف�شل 

. ر واملف�ررِّ للطرفني: املوؤلف املوهوب املبدع واملفكر، واملخرج املحرف املطورِّ

يوم اأطلق فيلم »�شبارتاكو�ض« )�9�0(، كان اأحد اأهم اأ�رار جناحه وخلوده، 

ه���و حتدي جنمه العظيم كريك دوغال�ض »اللجن���ة املكارثية« بحظر التعامل 

م���ع موؤلف ال�شيناريو )دالتون ترومب���و( بو�شفه مدانًا من جلنة التحقيق يف 

مريكا، بامليول الي�شارية. ال �شك اأن موهبة ذلك املوؤلف،  الن�شاط���ات املعادية الأ

الت���ي اأعادت �شياغة رواية هوارد فا�ش���ت، يف �شكل �شيناريو قوي ال�راع، متني 

فكار، مقنع ال�شخ�شيات، اأ�شهمت اأكرب اإ�شهام،  البني���ان، بديع احلوار، عميق االأ

اإىل جان���ب طاق���م املمثل���ني املمت���از، واإخ���راج �شتانل���ي كوبريك واأنت���وين مان 

ن.  املتمي���ز، يف جعل فيل���م »�شبارتكو�ض« حتفة فنية بجميع املقايي�ض حتى االآ

وي���وم كت���ب ثالثة كتاب هم )جون فان دورتن ووال���ر ري�ض وجون بولدر�شتون( 
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�شيناري���و »امل�شب���اح الغازي« )�944( ع���ن م�رحية باتريك هاملت���ون، واأخرج 

الفيل���م جورج كيوكور، ولعب بطولته كل م���ن اأنغريد برغمان وت�شارلز بواييه 

وىل ال�شابقة عام  وجوزي���ف كوت���ن، كان تعاونه���م قفزة عن ن�شخ���ة الفيل���م االأ

)�940(. كذل���ك بالن�شبة لفيلمي األفري���د هت�شكوك ال�شهريين: »الرجل الذي 

ع���رف كث���ريًا«، و»الدرج���ة 39«، اللذي���ن اأخرجهما مرتني، معتم���دًا يف كل مرة 

عل���ى كت���اب �شيناريو خمتلفني. مل���اذا اإعادة النظر؟ األي����ض ال�شبب الرئي�ض هو 

خراج الق�شة نف�شها عرب �شيناريو اأف�شل؟ يعتمد  رغب���ة املخرج يف الت�شدي الإ

ثارة على اهتمامه الهائل باإتقان ن�ض  فالم االإ جناح هت�شكوك كاأعظم رائد الأ

ال�شيناري���و، وتعاون���ه مع كت���اب يف غاية االحراف، مم���ا اأدى اإىل اأفالم عميقة 

من طراز »املاأخوذ«، »الدوامة« و»مارين« النف�شانية، وفيلم »الطيور« ذي البعد 

ف���الم هذه بني اأفالم هت�شكوك  الفل�شف���ي ع���ن رواية دافني دو مورييه. باقة االأ

العدي���دة اأف���الم ذات م�شمون نف�ش���ي عميق. ينطبق ال���كالم نف�شه على اأفالم 

خمرج اآخر عظيم، هو الياباين اأكريا كورو�شاوا، وخا�شة فيلمه »را�شومون« حول 

ماأ�ش���اة ت���روى من خالل اأرب���ع وجهات نظر. كما ينطبق عل���ى اأفالم ال�شويدي 

اإنغم���ار برغم���ان، وخا�ش���ة فيلمه الفل�شفي ع���ن مواجهة فار�ض م���ع عزرائيل 

»اخلت���م ال�شاب���ع«. ال ين�ش���ى ع�ش���اق ال�شينم���ا اأي�شًا فيل���م »�� رج���اًل غا�شبًا« 

)���9( للمخرج �شيدين لوميت، عن �شيناريو ريجينالد روز، من بطولة هرني 

فون���دا، فه���و فيلم عن العدالة يجري بكامل���ه يف حمكمة بني هيئة حملفني. 

وال ين�شون اأي�شًا فيلم »مرياث الريح« )�9�0( للمخرج �شتانلي كرامر املقتب�ض 

ع���ن م�رحية، م���ن بطولة �شبن����ر تري�شي وفردريك مار�ض وج���ني كيلي، وهو 

ف���كار التقليدية املحافظة  فيل���م عن مواجه���ة حا�شمة بني حرية التفكري واالأ

ن�شان قردًا. كذلك ميكننا  والبالية يف تدري�ض نظرية داروين عن كون اأ�شل االإ
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خر«  اعتب���ار عدي���د من اأفالم يو�ش���ف �شاهني اأفالم فكر، مث���ل »الع�شفور« و»االآ

و»امل�ش���ري« و�شواه���ا، ف�شاهني كان خمرجًا وكاتبًا م�شاهمًا يف �شنع �شيناريوهات 

اأفالم���ه. عمومًا، ه���ذه جميعًا اأفالم فكر، انطالقًا م���ن ن�شو�شها امل�رحية اأو 

الروائي���ة، وانته���اًء بكت���اب �شيناريوهاته���ا املحرفني. لكن الف�ش���ل يف تبنيها 

ومتويله���ا يع���ود للمنتجني، يف حني اأن تقدميها بتلك ال�ش���ورة الرائعة يعزا 

للمخرج���ني. اأين نحن العرب من كل ه���ذا؟ اأرى اأننا يجب اأن نحافظ اليوم، 

نتاج التلفازي الدرامي العربي، على وعينا  اأم���ام هذا الطوفان الهائل من االإ

ك���رر اأن الدراما  بداعي، ولي����ض التجاري فح�شب. اأعود الأ بعنا����ر النج���اح االإ

لي�ش���ت جم���رد ت�شلية فارغة واإ�شاع���ة للوقت، بل هي فكٌر م�ش���اغ مبهارة فنية 

واح���راف يف ال�شنع���ة من قب���ل عدة مبدع���ني: اأواًل، كات���ب ال�شيناريو/ املفكر 

�شلوب املميزين. ثانيًا، املخرج الفنان واملبدع يف تف�شريه  و�شاح���ب اخليال واالأ

للن����ض واإغنائه ان�شجامًا مع روح املوؤلف. ثالث���ًا، املمثلون املوهوبون املوّزعون 

يف اأدواره���م املنا�شب���ة بدقة. اأم���ا رابعًا واأخ���ريًا، فن�شيف التقني���ني القديرين 

كف���اء. ه���ذه عنا�ر اأ�شا�شية ك���ي منيز بني ال�شالح والطال���ح، فال تاأخذنا  واالأ

مور ال�شطحية بجاذبيتها بعيدًا عن امل�شمون واجلوهر. االأ

¥µ
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العاملي جنيب  العربي  دي��ب  الأ �سنة على ولدة  مبنا�سبة مرور /100/ 

حمفوظ )1911- 2011( تتوا�سل فعاليات واأن�سطة )عام جنيب حمفوظ( 

الذي  ب��داع  والإ العطاء  تقديرًا لعظمة  العربي،  الوطن  اأرج��اء  �ستى  يف 

عاملية،  قيمة  العربي  دب  الأ من  الذي جعل  الكبري،  ن�سان  الإ هذا  قّدمه 

ب املوؤ�س�س للرواية العربية، التي اأ�سبحت يف وقتنا الراهن »ديوان  وكان الأ

\ \ \ \ \ \

مئوية جنيب حمفوظ
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بداعي، قبل  العرب« وعا�س زمن الكتابة، واأّثر بكتاباته واأ�ص�س و�صنع ذلك الهرم الإ

الو�صيط،  ال�صا�صة  اأ�صبحت  حيث  ال�صورة،  زمن  اإىل  الكتابة  زمن  من  ننتقل  اأن 

وتراجع الكتاب والكلمة املكتوبة.

دبية،  ن�صانية، واملواهب الأ لقد اجتمعت يف هذا الرجل الكثري من الف�صائل الإ

روح  فج�صدت  »البطل«  هي  الروائية  �صخ�صياته  كانت  ما  بقدر  »بطاًل«  يكن  ومل 

اإىل  الثالثية،  يف  ال�صيد«  »�صي  من  املتعددة  ب�صخ�صياته  والعربي  امل�رصي  ال�صعب 

الفكري،  التفتح  على  جمبوًل  وك��ان  وال��ك��الب«  »الل�س  يف  النتهازي  ال�صحايف 

وحاول من خالل كتاباته اإيقاظ الهّم، وبعث احلركة يف املجتمع العربي، ومل يخرج 

اإحياء لها  اإعادة  اأن مالأ دقائقها باأعمال رائعة كانت مبنزلة  اإل بعد  من احلياة 

عرب الكلمة.. فعلى غرار حاملي الكون.. تو�صل جنيب حمفوظ الكلمة للك�صف عن 

نواع الكتابية خطورة يف  اأ�رصار احلياة ومكنوناتها، واألب�صها ثوب الرواية )اأكرث الأ

بنيتها، واأكرثها قدرة على اإثارة اخل�صية واخلوف لدى مالكي القوة(.. ومل ميلك 

هنا  ومن  اعتربه احلقيقة،  واجلهر مبا  القول  ملكة  �صوى  ال�صلطة  من  حمفوظ 

باأ�رصه،  قرنًا  طبعت  التي  لرواياته  وامل�صمر،  منه  ال�رصيح  النقدي،  البعد  ك��ان 

وعاملًا باأ�رصه، بحيث بات من ال�صعب اأن نوؤرخ للغة اأو حدث اأو منعطف خارج هذه 

اللغة، وهذا الرجل، وقد ل يكون �صبب ذلك مت�صاًل مبوهبته الفّذة وحدها، بل 

برمزية ح�صوره يف املفا�صل ال�صعبة للحياة العربية، فهذه التجربة التي اأعقبت 

خالقيات، مع  احلرب العاملية الثانية بقليل، ترافقت مع تبّدل �صديد يف القيم والأ

انهيارات ودللت للغات واأ�صاليب، ومع قراءات مغايرة للواقع العربي، وقد اأثبت 

جنيب حمفوظ، خالفًا لكثريين �صواه، اأن الب�رص وحدهم هم ذهب احلياة ونواتها 
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اإىل  اأقرب نقطة  اأن  واأثبت  والعقم،  التاأتاأة  �شوى  �شيء خارجهم  واأن ال  �شلية،  االأ

العاملية هي النقطة التي نقف فوقها متامًا..

اأن  الكبرية يف  ا�شتطاعته  اأهمها  كثرية  اأم��ور  تتجلى يف  قيمة جنيب حمفوظ 

ينحت من اللغة العربية املثقلة بالبالغة، لغة روائية جديدة.. لقد متّكن بعمله 

الدوؤوب املتوا�شل من اأن يرّو�ض اللغة العربية، واأن يطّوعها كي ت�شتطيع اأن تقول 

اأ�شياء احلياة اليومية يف تفا�شيلها ال�شغرية، وعلى الرغم من اأن لغته تبدو لنا 

اليوم »كال�شيكية« فاإنه فتح الطريق اأمام الروائي العربي للو�شول اإىل لغة قادرة 

حلظاته  يف  الزمن  على  تقب�ض  واأن  وف�شاءاته،  واأمكنته  العامل  ت�شّمي  اأن  على 

الطازجة، وهذا اأ�شا�شي جدًا يف كل عمل روائي..

❁    ❁    ❁

اأدب جنيب  تناولت  التي  الكثرية  النقدية  والكتابات  والدرا�شات  راء  االآ جتمع 

حمفوظ، على اأنه كان املعّلم واملوؤ�ش�ض لفن الرواية يف الثقافة العربية املعا�رة، 

ن�شانية جمعاء، مبعنى اأنه كاتب  واأنه اأحد قّلة قليلة من كّتاب العامل، تّعرب عن االإ

ن�شانية جمعاء، يف جميع اللغات من دون اأن تتاأثر اأعماله من لغة  اإن�شاين تقراأه االإ

نه اأدب م�شاعر وحياة ونا�ض من حلم ودم.. اإىل اأخرى، وذلك الأ

عا�ض جنيب حمفوظ يف القاهرة، ومل يخرج منها اإال مرات قليلة جدًا، فعا�شت 

القاهرة يف رواياته واأعماله، واأ�شبحت مع مرور الزمن بئر اإلهام ال ين�شب، وعا�شمة 

دبي الذي تخّطى حدود القارئ العربي، ليطاول القراء يف جميع اأنحاء  عامله االأ

وا�شتمد   ،�9�� عام  داب  االآ »نوبل« يف  اأن ح�شل على جائزة  بعد  �شيما  العامل، ال 
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حمفوظ ا�شتمرارية اإبداعه من حّبه للتجديد، وهو مل يكتِف بنف�شه، بل دائمًا ما 

�شجع اجليل اجلديد من الكّتاب، وكان م�شدر اإلهامهم..

و�شبعني  �شبع  رحلة  وبعد  �شنة،  �شبع ع�رة  بالتاأليف عن  بداأ جنيب حمفوظ 

 ،�00� اأيلول   30 الكتابة يف  عن  قلمه  توقف  ين�شب،  ال  ال��ذي  ب���داع  االإ من  �شنة 

بعد اأن خّط ما يزيد عن ثالثني رواية، ومئة ق�شة ق�شرية، واأعداد ال حت�شى من 

بحاث والن�شو�ض و»ال�شيناريوهات« ال�شينمائية، فر�ّشخت �شخ�شياته  املقاالت واالأ

كانت يف  رواي���ات جنيب حمفوظ  اأن  الرغم من  وعلى  ال��ق��راء،  اأذه���ان جميع  يف 

اأغلبها حمدودة املكان، ويف مرحلته الواقعية مل تتعد كثريًا تلك امل�شاحة بني نهر 

اأو  النيل وحي العبا�شية يف القاهرة، ويف مرحلته الرمزية مل تزد كثريًا عن حارة 

فاق  حي �شغري، واأحيانًا مقهى واحد اأو نزل اأو عوامة، فاإن املعاين ال�شيا�شية واالآ

املطلق،  حاّفة  اإىل  اأحيانًا  و�شلت  حتى  حدود  بال  كانت  والروحية،  االجتماعية 

حيث يهيمن »اجلبالوي« يف »اأوالد حارتنا« على كل �شيء، وينتظر اجلميع »عا�شور 

الناجي« يف »احلرافي�ض« لكي ياأتي ويقيم العدل ويعم ال�شالم، وما بني املحدود 

بداع، وموؤ�ش�شات للحكم،  والال حمدود، كان يوجد عامل ملوؤلفنا مكّون من حرية االإ

املثايل مل  واملال، ولكن عامله  ال�شلطة  للعامة ن�شيبًا يف  وعدالة اجتماعية جتعل 

ياأخذ من الواقع الذي تكالبت عليه القوة ومعطياتها، وقد احرم ال�شلطة طوال 

حياته، ورغم مترده عليها يف اأحوال كثرية من خالل رواياته اإال اأن الرمزية لديه 

اأعطت ال�شلطان م�شاحة من القبول، وب�شكل ما كانت بدايات حمفوظ مع »كفاح 

ن�شان  �شا�ض حول حترير االإ طيبة« يف الع�ر الفرعوين، ولكن نهاياته كانت يف االأ

و�شع  اأفكار،  اأو جمموعة  فكرة  اإىل  كان حمفوظ منتميًا  وبب�شاطة  يف وطن حر، 
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فندية« اأو »البريوقراطيني« املحرمني- كما  اإمكانيات تنفيذها يف يد طبقة من »االأ

فعل يف الثالثية )بني الق�رين- ق�ر ال�شوق- ال�شكرية( ولكن عندما وقعت ثورة 

)�3 متوز ���9( مل يجد ما يكتبه لفرة، وعندما وا�شل الكتابة، مرة اأخرى، كان 

اأو عوامة  م��اأزوم )مريامار(  كله، فعرّب عنه يف فندق �شغري  النموذج  زم��ة  مدركًا الأ

متاأرجحة على حافة الغرق ال�شيا�شي واملعنوي )ثرثرة فوق النيل( ومل يبق ملحفوظ 

يف النهاية �شوى التاأمل فيما جرى عرب التجارب املختلفة يناق�شها ويحاكمها..

املده�ض يف حياة جنيب حمفوظ، اأنه لي�ض فيها ما يدعو اإىل الده�شة، واإن كان 

قد ترك لنا اأدبًا نفاخر به اأمام العامل، فقد جعل من حياته الب�شيطة واملتق�شفة 

والكادحة در�شًا يوازي يف اأهميته جمموع رواياته، ورمبا يفوقها عظمة، وبو�شوح 

الراهن،  العربي  املثقف  فاإن منوذج حمفوظ احلياتي يناق�ض متامًا منوذج  اأكرب 

لقد  الظهور..  وحب  واالحتفاليات  وال��دع��وات  وال�شفريات  املنا�شب  يف  الراغب 

ن ت�شتمر وترية اأيامه عادية، التخرج عن ماألوفها، اأو  �شعى حمفوظ، بكل قواه الأ

ماألوف اأي مواطن ب�شيط، وبقي يف الوظيفة قانعًا، واعترب »ال�شنر« غاية، ور�شي 

من الهوايات بالتفرج على التلفاز، وارتياد املقاهي ملقابلة »احلرافي�ض« وكاأنه اأراد 

اأن يكون خارقًا وفذًا،  »اإن كل مواطن �شغري، على قّد احلال، مبقدوره  اأن يقول: 

رادة والقناعة والرغبة اجلاحمة يف الكّد حتى اآخر  وحامل نوبل اأي�شًا لو امتلك االإ

نقطة عرق«.

دون  من  قالها  وقد  احلياة،  �شنو  هي  الكتابة  اأن  ي��درك  كان جنيب حمفوظ 

مواربة: »عندما ال يكون عندي ما اأكتبه اأ�شعر كاأنني مّيت«.

❁    ❁    ❁
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واهتمام  »الثالثية« مبو�شع  الرائعة، حظيت  اأعمال جنيب حمفوظ  من بني 

خا�ض يف تاريخ الرواية العربية، فهي كما يقول الناقد فخري �شالح رمبا تكون 

اأن�شج عمل روائي عربي يف حلظة ن�ره )���9- ���9( وهي ذروة اإجناز حمفوظ، 

���9 يف جملد  عام  ال�شحار  ل�شعيد  قّدمه  نه  الأ تقريبًا،  �شنوات  اأرب��ع  ن�ره  تاأخر 

ليعود فيطلبه منه  اإىل حمفوظ،  فرّده  العمل،  النا�ر �شخامة  فا�شتغرب  واحد، 

اأجزاء: »بني الق�رين )عام ���9(« و»ق�ر ال�شوق  بعد �شنوات لين�ره يف ثالثة 

)عام ���9(« و»ال�شكرية )عام ���9(«، واعتربت مبثابة الوالدة احلقيقية للرواية 

العربية يف القرن الع�رين، حيث يقع القارئ فيها على عامل روائي ممتد، واأجيال 

تتعاقب، وعوامل وم�شائر تتقاطع، واأمكنة واأزمنة تعيد ر�شم �شورة املجتمع امل�ري 

يف حال خما�ض من عام ���9 اإىل عام �944، اأي اإن الواقعة الزمنية التي يغطيها 

آثار احلربني  ا الروائي، جتمع معًا  هذا العمل املركزي يف منجز جنيب حمفوظ 

وىل والثانية على م�ر العربية.. العامليتني االأ

وقد اأطلق على هذا ال�شكل من الرواية ب�»الرواية النهر« التي اأخذت على عاتقها 

ال�شيا�شية واالجتماعية، والتحوالت االقت�شادية  ت�شوير تطّور احلياة وتقلباتها 

فكار والعقائد يف املجتمعات، من خالل ت�شوير اأفكار اأجيال  الكربى، وخلخلة االأ

متعاقبة تتاآلف فيما بينها وت�شطرع، عرب ت�شوير اأجيال من عائلة ال�شيد اأحمد 

ومذاهب  متعار�شة،  اأن متثل مناذج  لها جنيب حمفوظ  اأراد  التي  اجل��واد،  عبد 

اجتماعية و�شيا�شية وفكرية خمتلفة ومت�شارعة، ومع اأن ال�راع النا�شب يبدو داخل 

العائلة )تقليدي وحداثي( اإال اأن حمفوظ عمل على اأن تنمذج  �شخ�شياته عامل 

ول من القرن الع�رين.. ال�شيا�شة والفكر واملجتمع يف م�ر خالل الن�شف االأ
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والتقل رواية »اأوالد حارتنا« عن »الثالثية« اإثارة للجدل واالهتمام والنقد، ففي 

�شول ال�ردية لل�شري  هذه الرواية )�9�9( ابتعد حمفوظ عن الواقعية وعاد اإىل االأ

ال�شعبية العربية الغنّية بالقدرة الرميزّية، ولي�ض من باب امل�شادفة اأن متنع هذه 

الرواية )التي طبعت يف بريوت( من قبل ال�شلطات امل�رية حتت تاأثري االنتقادات 

العنيفة، ثم اأعيد فتح ملّفها من جديد بعد ح�شول �شاحبها على جائزة نوبل 

داب، وتعر�شه اإىل حماولة اغتيال فا�شلة، وهذا يعني اأن االعراف العاملي باأعمال  لالآ

عمال، ويف هذا كان  حمفوظ، ترافق مع رف�ض علني من قبل »اأوالد حارته« لهذه االأ

رفيق ابن املقفع وال�شهروردي وغريهما من الذين تو�ّشلوا الكلمة لقول احلقيقة، 

لغاء.. فكانوا عر�شة ملحاوالت االإ

اآخر، ويرت�شم زمن  اإىل معنى  املكان عن خ�شو�شيته  »اأوالد حارتنا« يخرج  يف 

ت��ي، ولدى  ر���ض، وللدوران يف الفلك، ويف املا�شي، واالآ فكري ي�شلح لل�شعي يف االأ

مناخ مفر�ض!.. »اأوالد حارتنا« فل�شفة فكرية، دينية، جتمح اخليال فيها مبقدار 

نه مل يجد املكان، وتن�شاب  ما ير�شم، ويطل الدين من بني �شقوق البناء، ويختفي الأ

الثورة الفكرية من دون اأن ي�شمع لها �شوت، ولكن متثل لها �شورة، ثم اأن »اأوالد 

موؤلف جنيب حمفوظ  ولكنها يف  املعجم،  واقعي يف  مكاين  مفهوم  ذات  حارتنا« 

كون من حياة وعدم، وكون من ف�شاد، وجحود واإميان.. اإنها عامل حماط بكون، كتب 

باأبجدية �شامتة، ال حروف لها، ولكن لها وحي..

اإنها املطل العاملي على الع�ر والعامل، تقف قبالة اأرقى ق�ش�ض وروايات العامل، 

وتعّري الواقع، وقد وجد حمفوظ زمانًا ومكانًا واأمة وع�رًا، وبذلك كانت �شاطعة 
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ديب  االأ تعبري  الدهر، ح�شب  »اأوقيانو�شات«  كل  مبحرة يف  وواعية  زم��ان،  كل  على 

الناقد علي �شلق..

❁    ❁    ❁

من يقراأ روايات وق�ش�ض جنيب حمفوظ، يظن اأنه اأّرخ للقاهرة القدمية، وكان 

ن�شان.. لكن املتاأمل الذي يقارن بني اأمكنة حمفوظ  توثيقيًا للمكان و�شري بني االإ

ال�شهرية مثل: »زقاق املدق« و»بني الق�رين« و»خان اخلليلي« كما ر�شمها يف رواياته، 

وكما هي يف احلقيقة، يدرك اأن الرجل كان تخيليًا اإىل حد كبري، واأنه مل يوؤرخ بقدر 

ماكن وفق هواه وروؤاه اخلا�شة.. يقول  ما ا�شتلهم، ومل ي�شّور بقدر ما اأعاد ابتكار االأ

ماكن ال�شهرية التي خّلدها حمفوظ توؤكد اأنها  الناقد اإيهاب احل�ري: »زيارة االأ

آتها، واإمنا م�شنعها ومفربكها ومهند�شها الذي بناها  ال ت�شبه ذاتها، واأنه مل يكن مرا

وفق مزاجه اخلا�ض«.

ويقول الناقد الكبري رجاء النقا�ض: »اأمل احلنني اإىل املكان ال يهداأ اإال بالكتابة، 

التي تعد حيلة نف�شّية للتغلب على احلنني، وهي حالة متكاملة يتداخل فيها 

الزمان واملكان مع احلنني وال�شجن.. مع الواقع واخليال، لتكون النتيجة خم�ض 

روايات حتمل اأ�شماء اأماكن ارتبطت بها ذاكرة املبدع وهي: »بني الق�رين« و»ق�ر 

ماكن  االأ اأهمية  ب��روز  ولكن  اخلليلي«  و»خ��ان  امل��دق«  و»زق��اق  و»ال�شكرية«  ال�شوق« 

اأخرى  ق�ش�شية  رواي��ات وجمموعات  اإىل  امتد  بل  الروايات،  يقت�ر على هذه  مل 

عديدة، جنحت معًا يف خلق عامل مواز، يبدو حقيقيًا لكنه غري حقيقي، وقد يبدو 

خرين خياليًا، لكنه لي�ض كذلك«.. لالآ

جنيب حمفوظ يكتب عن املكان املوجود، لكن بعد اإعادة �شياغته وفقًا خلياله 
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ديب  كمبدع، اإنه ير�شد الواقع لكنه اليوّثقه، وقد ك�شف ذلك يف درا�شة طريفة االأ

القاهرة  يف  املباين  بجغرافيا  يتقّيد  مل  حمفوظ  اأن  فيها  اأك��د  الغيطاين،  جمال 

ال��ذي جنح يف  اعتمادًا على خياله  ب��ه،  ع��امل خا�ض  ت�شكيل  اإىل  القدمية، وجل��اأ 

وىل،  اأن ينقلها من ت�شنيف م�شبق ي�شعها غالبًا يف قاع املدينة اإىل ال�شفوف االأ

لتتحول اإىل مزارات ذات نكهة خا�شة.. لقد اأ�شبحت احلارة مع حمفوظ حلمًا 

وكيانًا اأ�شطوريًا، يحمل مالمح جذابة بخريها و�ّرها ومزاياها وعيونها، واإذا كانت 

احلارة كوحدة معمارية قد اكت�شفت منذ زمن طويل، فاإن اأديب نوبل اأعاد اكت�شافها 

كقيمة اإبداعية، جذبت بعد ذلك مبدعني اآخرين.

�شاطري القدمية ت�شتهر �شخ�شية امللك »ميدا�ض« الذي كان يحّول كل ما  يف االأ

ماكن التي ارتبط بها تنتقل اإىل  يلم�شه اإىل ذهب.. وجنيب حمفوظ، جعل من االأ

م�شاف العامل، مثل: »مقهى علي بابا« و»كازينو ق�ر النيل« و»مقهى الفي�شاوي« 

النيل، الذي ع�شقه مذاقًا  التي كان يرتادها، وقد منح نهر  ماكن  وغريها من االأ

اأغلب  وك��ان  النيل«  ف��وق  »ثرثرة  رواي��ات��ه  من  مهمة  رواي��ة  عنوان  فجعله  خا�شًا، 

ب الذي يخرجون من �شلبه،  اأبطاله يتجهون اإىل النيل، وينظرون اإليه على اأنه االأ

اأمامه �شاغرين معرفني  اأن ميتثلون  وينبغي  يعي�شوا يف كنفه،  اأن  والذي يجب 

بخطاياهم.

ثمن.. اإنه ال�رنقة  اإنها الروؤية »املحفوظية« التي جعلت من املكان اللقية االأ

والقبو والرحم، بقدر ما هو املنفى والف�شاء املفتوح، ومل يكن يتوافر له ذلك، لو مل 

يكن ابن اأحياء القاهرة الفقرية التي اجنبل بطينها وغبارها، ولو مل ميتلك تلك 
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�شغاء جيدًا اإىل كل �شحكة اأو قطرة  احلوا�ض البالغة الرهافة التي مّكنته من االإ

دمع اأو خلجة قلب ت�شطرب يف جواره.

نه بحق �شّكل يف  جنيب حمفوظ �شيظل حمفورًا يف التاريخ العربي والعاملي الأ

الرواية  و�شع  هم يف  االأ وكان جناحه  واجتماعية،  ثقافية  دبي مرجعية  االأ عاملنا 

العربية على طريق وا�شحة، مثمرة وبال نهاية، واالحتفاالت التي اأقيمت و�شتقام 

واإبداعات  اإال اعراف بقيمة وعظمة  مبنا�شبة مرور مئة عام على والدته، ماهي 

رواد  اأحد  ب��داع، و�شيظل  الكبري الذي وهب حياته كلها للكتابة واالإ ن�شان  االإ هذا 

اال�شتنارة يف الوطن العربي والعامل، يف القرن الع�رين الذي اأثرى الثقافة العربية 

دب العربي عامليًا.. والعاملية بعطائه املتمّيز، ورفع من قيمة االأ

¥µ
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»لقد اجتثت ال�سجرة املقد�سة من اجلذور.. ولكن.. 

ر�ض ولعله  م���ا يدريك! لعل هناك جذرا �سغ���را يف الأ

)Black Elk( »يكرب لي�سر �سجرة من جديد

�شكلت االنتقادات املنظمة واملكثفة التي وجهت اإىل احلداثة املهاد العلمي 

أن�شاق من الت�شورات النقدية  لوالدة مفهوم »ما بعد احلداثة« الذي ياأخذ �شورة ا

ح������ول مفهوم »احلداثة« ذاتها. وهذا يعن������ي اأن »ما بعد احلداثة« لي�س جمرد 

اأ�صتاذ يف جامعة الك�يت - كلية الرتبية.

العمل الفني: الفنان م�صطفى هانـــي.

❁

ò

مابعد احلــــــــداثة

د. علي �أ�سعد وطفة

❁
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تعبري ع������ن تتابع زمني ملرحلة احلداثة بقدر 

ما ي�ص������كل ن�صقا من الت�صورات النقدية التي 

ت�صكلت �صد احلداثة ذاتها مبا تنطوي عليه 

من م�صامني فكرية وممار�صات جمتمعية يف 

ن�صانية.  خمتلف ميادين احلياة الإ

لق������د اأوجدت نخبة م������ن مفكري ما بعد 

احلداثة املناخ الفكري لولدة مرحلة ما بعد 

احلداث������ة، ومهدت يف الوقت ذاته لت�ص������كيل 

النظريات الفكرية »ما بعد احلداثية«، ومن 

أ�ص�صوا نقديا ملرحلة »ما  أبرز املفكرين الذين ا ا

بعد احلداثة« ي�صار اإىل كل من نيت�صة ودريدا 

وليوت������ار وفوكو وبورديو ودول������وز وفوكوياما 

وهانتغتون وهابرما�س واإيهاب ح�صن وتورين 

وكافكا. 

ويجب علينا يف هذا ال�صياق التمييز بني 

النق������د احلداثي والنقد »م������ا بعد احلداثي« 

ول ات�ص������م بنقده  للحداث������ة ذاتها. فالنقد الأ

و�ص������اع احلداثة يف داخ������ل احلداثة ذاتها  لأ

وه������ذا يعن������ي اأن النقد احلداث������ي كان نقدا 

�رضوري������ا يف حدود احلداثة وم������ن اأجلها ومل 

يت�ص������من دعوة اإىل نفيها واإ�ص������قاطها، وعلى 

خ������اف ذلك ف������اإن النق������د الذي وج������ه اإىل 

احلداث������ة من قبل مفكري »ما بعد احلداثة« 

كان نقدا جذريا كليا �ص������موليا دان احلداثة 

ودعا اإىل رف�ص������ها واإ�صقاطها وب�رض مبرحلة 

أنقا�س  م������ا بعد حداثية جديدة تق������وم على ا

احلداث������ة القدمي������ة، وهو ما ا�ص������طلح على 

ت�صميته مبرحلة »ما بعد احلداثة«. 

وم������ع اأن نيت�ص������ة كان متقدم������ا يف نقده 

للحداثة على ع�رسه فاإن انتقاداته للحداثة 

كانت جذرية وكلية وانقالبية، ف� نيت�صة الذي 

تويف يف نهاية القرن التا�ص������ع ع�رس ال ينت�صب 

زمني������ا اإىل مرحلة »ما بع������د احلداثة« ولكنه 

يوؤ�ص�������س لها فكريا وي�ص������كل بنق������ده العدمي 

ب احلقيقي لفكر »ما  امل�ص������تطري للحداثة االأ

بعد احلداثة«، ف� نيت�شة الذي لقب بفيل�شوف 

املطرقة ا�شتطاع اأن يتجاوز ع�ره واأن يتاألق 

جنم���ا فكري���ا ي�شط���ع عل���ى م���دارات الق���رن 

الع�رين برمته وما زال يلهم مفكري النقد 

والنق�ض والعدمية حتى يومنا املعا�ر. 

ولي�س من نقد يوج������ه اإىل احلداثة ما مل 

ي�رس اإىل الفيل�ص������وف الفرن�صي املعروف جان 

فران�ص������وا ليوت������ار Lyotard الذي يعد من 

كبار املفكرين الذين و�صعوا احلداثة يف قف�س 

االتهام معلنا نهايته������ا وميالد ع�رس ما بعد 

احلداث������ة يف كتابه املعروف الو�ص������ع ما بعد 

 La condition postmodern احلداثي

عام 1979. وهو يف هذا ال�ص������ياق يعلن عن 

يديولوجيات الكربى،  �ص������قوط النظريات واالأ

أو  وعجز هذه النظريات ع������ن قراءة الواقع ا

ن�صاق الفكرية تعاين من  ن هذه االأ تف�صريه، الأ

أبدا  اجلمود واالنغالق، وهي لي�ص������ت قادرة ا
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ن�صاق  على تف�ص������ري العامل، وهو يعني بذلك االأ

الفكري������ة الك������ربى كاملارك�ص������ية والو�ص������عية 

�صاطري  والوجودية والربغماتية وغريها من االأ

 )1(
الكربى يف تاريخ احلداثة.

Jean- يتن������اول جان فران�ص������وا ليوت������ار

Francois Lyotard يف نق������ده للحداث������ة 
اإ�ص������كالية احلتمية معلنا �ص������قوطها تاأ�صي�صا 

 .
)2(

عل������ى تطور العل������وم الطبيعي������ة والتاريخ

فاحلتمية تعلن اإفال�ص������ها اأمام امل�ص������تجدات 

العلمي������ة اجلديدة يف الق������رن الع�رسين. لقد 

حداث املتتابع������ة، على مدى القرن  بينت االأ

الع�رسي������ن، اأن التاري������خ ال ياأخذ خطا حتميا 

حتركه تتابعات املراح������ل، وحتميات التتابع 

أنباأت عنه املارك�صية وغريها.  التاريخي الذي ا

ن�ص������اين قد ياأخ������ذ خط التقدم،  فالتاريخ االإ

أو  ولكنه قد يرتاج������ع وقد ينه�س من جديد ا

قدار احلتمية  ي������راوح يف مكانه، فال مكان الأ

واأفكار الغايات التي ي�صعى اإليها التطور يف 

 )3(
ن�صاق الفكرية الكربى. منظور االأ

اإىل  ن�ص������بت  الت������ي  التناق�ص������ات  واإزاء 

مرحلة احلداثة وعرف������ت بها، ويف مواجهة 

�ص������كاليات والتحديات الت������ي انبثقت عن  االإ

التح������والت التاريخي������ة، يف الن�ص������ف الثاين 

ن�ص������انية  من القرن الع�رسين، توجب على االإ

اأن تبح������ث عن حالة ت������وازن جديدة لتحقيق 

الثق������ايف وحتقي������ق  االجتماع������ي  التواف������ق 

امل�ص������احلة بني العقل والروح، بني املظاهر 

املادية للح�ص������ارة واملظاه������ر الروحية، بني 

العقالني������ة والذاتي������ة. ويف اإط������ار البح������ث 

ن�ص������اين ع������ن خم������ارج ح�ص������ارية جديدة  االإ

آراء  أف������كار وا زم������ات املتفاقمة ظه������رت ا لالأ

ونظريات مر�ص������حة لتقدمي ت�ص������ورات ذكية 

عن املخارج احل�ص������ارية اجلدي������دة لتجاوز 

االختناق������ات التاريخي������ة القائم������ة، واندفع 

بع�س الباحثني اإىل االعتقاد ب�رسورة جتاوز 

احلداثة فكرا وممار�ص������ة اإىل مرحلة جديدة 

اأطلقوا عليها »ما بعد احلداثة«.

ومرحل������ة »ما بعد احلداث������ة« ال ترف�س 

عط������اءات املرحل������ة احلداثية ب������ل تاأخذها 

وتعيد اإنتاجها ب�صورة جديدة لتجاوز خمتلف 

التناق�صات وحتقيق التكامل واالن�صجام بني 

ن�ص������اين.  خمتلف جوانب الوجود الفكري واالإ

وهذا يعن������ي اأن مرحلة »ما بع������د احلداثة« 

�صكاليات املطروحة  عادة ترتيب االإ حماولة الإ

وم������ن ثم العم������ل عل������ى تنظيم تناق�ص������اتها 

ن�صاين.  واإدماجها يف حركة التطور االإ

التح������والت احل�ص������ارية  �ص������كلت  لق������د 

اجلديدة مناخ������ا فكريا لوالدة اأنظمة فكرية 

تت�ص������م بطابع ال������ذكاء والتعقيد والتكامل يف 

ن الواح������د. وهذه ال������والدة الذكية جاءت  االآ

تعبريا عن وعي اإن�صاين جديد يتميز بطابعه 

النقدي املتمرد. ويف هذا ال�ص������ياق ميكن اأن 
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أ�صا�صيني ملرحلة  نقف عند حمورين اإ�صكاليني ا

»ما بع������د احلداثة« وهما اإ�ص������كالية العالقة 

بني العقالنية والذاتية من جهة واإ�ص������كالية 

التكاملية من جهة اأخرى.

1- تخ�م ما بعد احلداثة 

ويجري االعتقاد بني بع�س الباحثني اأن 

مرحل������ة »ما بعد احلداثة« قد بداأت تاريخيا 

يف عام ���9 اأي يف املرحلة التي عرفت بثورة 

الط���الب التي اندلعت يف خمتلف عوا�ص������م 

الع������امل واأدت اإىل اإع������ادة النظ������ر يف مرحلة 

احلداثة والطعن يف اإجنازاتها احل�ص������ارية، 

ويقدم فريق اآخر من الباحثني ت�ص������ورا اآخر 

يرون فيه اأن مرحلة »ما بعد احلداثة« بداأت 

مع �صقوط جدار برلني عام 1989 تعبريا عن 

�ص������قوط املنظومة اال�صرتاكية ونهاية احلرب 

الباردة بني القوتني العظميني.

 ويح������دد بع�������س الباحث������ني مرحل������ة ما 

بع������د احلداثة مبعاي������ري التطور ال�ص������ناعي 

والتكنولوج������ي املذهل الذي �ص������هدته اأوروبة 

الغربي������ة حي������ث »اأطلق عل������ى املجتمعات ما 

بعد ال�ص������ناعية مبجتمعات ما بعد احلداثة 

ب�ص������بب االنتقال م������ن ال�ص������ناعات الثقيلة 

لكرتوني������ة وتكنولوجي������ا  اإىل ال�ص������ناعات االإ

املعلوماتي������ة واخلدمات، ويق������رن البع�س ما 

أ�ص������مالية املتاأخرة التي مت  بعد احلداثة بالرا

فيها حتويل احلي������اة االجتماعية والثقافية 

. وذلك ه������و املعيار 
)4(

اإىل ن�ص������اط جت������اري«

ال������ذي يتبناه ليوتار يف حتدي������ده ملرحلة »ما 

بع������د احلداثة« حيث ي������ورد يف مقدمة كتابه 

 The( املع������روف و�ص������عية ما بع������د احلداثة

postmodern condition( باأن مرحلة 
ما بعد احلداثة ترمز اإىل و�ص������ع املعرفة يف 

املجتمع������ات بالغة التق������دم، ويعتقد اأن هذا 

ن�صانية  امل�صطلح ي�ص������ري اإىل حال الثقافة االإ

يف اأعقاب التغريات التي بدلت قواعد اللعبة 

دب والفن������ون منذ نهاية  بالن�ص������بة للعلم واالأ

)5(
القرن التا�صع ع�رس. 

وهناك من يرى ب������اأن »ما بعد احلداثة« 

أ فعليا مع ن�ص������وء النظام العاملي  مرحلة تبدا

اجلدي������د، ال������ذي يهيمن علي������ه قطب واحد 

مريكية، بعد انهيار  هو الوالي������ات املتحدة االأ

النظام الثنائي القطبية اإثر �ص������قوط االحتاد 

ال�ص������وفيتي ويوؤكد اأ�ص������حاب هذه الروؤية اأن 

تندرج �صمن  »بريو�ص������رتويكا جوربات�ص������وف 

)6(
منظومة اأفكار ما بعد احلداثة«.

2- مفه�م ما بعد احلداثة 

 Jurgen ي�صكل كتاب يورجني هابرما�س 

 )7(
Habermas »احلداثة م�رسوع مل يكتمل«

عمال التي تناولت مفهوم  أبرز االأ واحدا من ا

 Post-modernité »ما بع������د احلداث������ة«

بالدرا�ص������ة والتحلي������ل. ي������رى هابرما�س يف 

كتابه هذا اأن املفكرين ي�ص������تخدمون مفهوم 
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»ما بعد احلداثة« بو�ص������فه تعبريا عن رغبة 

بع�س املفكرين يف االبتعاد عن ما�س مت�صبع 

بتناق�ص������ات احلداثة واختناقاتها، ويرى يف 

هذا ال�ص������ياق اأن مفهوم »م������ا بعد احلداثة« 

مفهوم غام�س لع�رس يفي�س بالتناق�ص������ات 

ن�ص������انية اأن  واملفارق������ات حيث تعذر على االإ

�ص������كاليات الكربى  جتد احللول املنا�ص������بة لالإ

التي ي�ص������هدها ذل������ك الع�������رس. ووفقا لهذه 

ال�ص������يغة يرى هابرما�س باأن مفهوم »ما بعد 

احلداثة« �ص������يغة جديدة ملفه������وم قدمي هو 

مفهوم احلداثة ذاتها، وال يعدو اأن يكون اإال 

ثراء مرحلة احلداثة ذاتها واإمتام  حماول������ة الإ

 )8(
م�رسوعها حتى النهاية.

ويتبنى عبد اهلل الغذامي هذا الت�ص������ور 

بقول������ه: »اإن ما بعد احلداث������ة ردة فعل على 

اإخفاق������ات امل�رسوع احلداث������ي املتمثل بالعلم 

أ�ص������ئلة ما بعد  احلدي������ث. وهذا م������ا يجعل ا

احلداثة تن�ص������ب على كل م�صلمات احلداثة 

)…( وما بع������د احلداثة تعن������ي فيما تعنيه 

اإعادة االعتبار ملا هو عريف وما هو قد�ص������ي 

)9(
وملا هو خ�صو�صي وما هو عقالين«.

 Pauline ويف هذا ال�صياق يقول روزينو

Mari Rosenau يف كتابه ما بعد احلداثة 
»جاءت ما بعد احلداثة لتاأخذ بعني االعتبار 

�صا�ص������ية كالعواطف  االنطباعات الب�رسية االأ

واالنفعاالت واحلد�س واالنعكا�صات النف�صية 

والتاأم������ل، والتجرب������ة الذاتي������ة، والع������ادات 

اخلا�ص������ة، وم������ا وراء ذلك كالعن������ف الذاتي 

والول������ع الروحي، وكل ما هو ميتافيزيائي اأو 

�صحري مع تقدير للوجدان الديني والتجربة 

الروحانية، كل ذلك ياأخذ اهتماما يتجدد يف 

 )10(
مرحلة ما بعد احلداثة«.

�شا�شي���ة الت���ي  وتتمث���ل اأه���م ال�شم���ات االأ

يتمي���ز به���ا فكر »م���ا بعد احلداث���ة« يف عدة 

اجتاهات اأهمها: 

ن�ص������اق الفكرية اجلامدة  - اإ�ص������قاط االأ

يديولوجي������ات الك������ربى املغلقة وتقوي�س  واالأ

أ�ص�صها.  ا

- العمل على اإزال������ة التناق�س احلداثي 

بني الذات واملو�صوع، بني اجلانب العقالين 

ن�ص������ان، وذلك من  واجلان������ب الروحي يف االإ

منطل������ق االفرتا�������س بعدم وج������ود مثل هذه 

الثنائية امليتافيزيائية. 

- رف�س احلتمي������ة الطبيعية والتاريخية 

الت������ي كان������ت �ص������ائدة يف مرحل������ة احلداثة 

وال�صيما مفهوم التطور التعاقبي اأو اخلطي 

ن�صاق  أو الزمني الذي ي�صجل ح�صوره يف االأ ا

)11(
االجتماعية واحلياة االجتماعية.

مريكي اإيهاب ح�ص������ن  ويعرتف املفكر االأ

ب�ص������عوبة تعريف »ما بعد احلداثة« ولكنه ال 

يت������ورع عن تقدمي جمموعة من الت�ص������ورات 
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»ما  نظرية  �صا�صية حول  االأ

بعد احلداثة« اأهمها: 

ترف�������س  نظري������ة   -

التفك������ري  يف  ال�ص������مولية 

الكربى  النظريات  وال�صيما 

مثل نظري������ة كارل مارك�س، 

ونظري������ة هيغل، وو�ص������عية 

كون������ت، ونظري������ة التحليل 

النف�ص������ي، وباملقاب������ل تركز 

هذه النظرية على العنا�رس 

التعددية  وال������روؤى  الذاتية 

املجهرية للكون والوجود. 

- ترف�س اليقني املعريف 

التقليدي  واملنط������ق  املطلق 

يق������وم عل������ى تطابق  الذي 

تطابق  اأي  واملدلول،  الدال 

�صياء والكلمات.  االأ

- تل������ح على اإ�ص������قاط نظام اال�ص������تبداد 

دب  الفك������ري يف املجتمع واجلامع������ة، يف االأ

طاحة مب�رسوعية القيم املفرو�صة  والفن، واالإ

نظمة واملوؤ�ص�صات االجتماعية  من فوق يف االأ

 )12(
كافة. 

�صا�صية  ويحدد اإيهاب ح�ص������ن ال�صمات االأ

ملفهوم »ما بعد احلداثة« على النحو التايل:

- يوحي مفهوم »ما بعد احلداثة« بفكرة 

احلداثة ويت�صمنها. 

- ال يوجد اإجماع بني النقاد على تعريف 

وا�صح ملفهوم ما بعد احلداثة. 

- مفهوم »ما بعد احلداثة« عر�صة كغريه 

للتغري وال�صريورة التي نالحظها يف املفاهيم 

)13(
الوليدة حديثا.

ويعلن منظرو »ما بعد احلداثة« رف�صهم 
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للمفاهي������م احلداثية التقليدي������ة مثل: العقل 

ن  وال������ذات والعقالنية واملنطق واحلقيقة، الأ

ن  احلقائق املطلقة وهم كبري ال طائل منه، الأ

احلقيقية ترتهن بعدد من املعايري اخلا�ص������ة 

بالعق������ل واملنط������ق وهذه بدورها مرفو�ص������ة 

)14(
اأي�صا.

3- العقالنية والذاتية

 La rationalisation et la subjectivation
ا�صتطاعت النزعة العقالنية يف احلداثة 

ن�صانية واأن تقو�س ح�صونها  اأن تقتحم روح االإ

حا�صي�س  الذاتية وحتطم اأعظم امل�صاعر واالأ

ن�صان حتت  خالقية. لقد ت�ص������ّياأ االإ والقيم االأ

تاأثري اندفاعات احل�ص������ارة املادية للحداثة، 

أداتي لنزعتها العقالنية.  وحتول اإىل مو�صوع ا

ن�ص������ان اإىل مو�صوع بعد اأن كان  لقد حتول االإ

ذاتا عرفانية، وترتب عليه اأن يخ�ص������ع كليا 

ملقت�صيات النزعة العقالنية ب�صماتها املادية، 

واأن يغ������رتب عن عنا�رس اخل�صو�ص������ية التي 

تتميز بها روحه الفردية. 

وق������د جتلت هذه الو�ص������عية وجت�ص������دت 

ن�ص������اق الرتبوية القائمة، حيث عملت  يف االأ

املدر�ص������ة على تاأكي������د هذا االن�ص������طار بني 

ن�ص������ان باعتباراته  املو�ص������وع والذات، بني االإ

الذاتية وبني العقل باعتباراته املو�ص������وعية. 

فاملدر�ص������ة كان������ت تعل������م التفك������ري العقالين 

وت�صدد على اأهميته وتعار�س خمتلف مظاهر 

الذاتاني������ة التي تت�ص������ل بامل�ص������اعر وامليول 

والقيم  واخلي������ال  واحلدو�������س  والعواط������ف 

الذاتية واجلمالية. 

كراه������ات املتنامية التي  ويف ظل هذه االإ

فر�ص������ها منط������ق العق������ل والعقالنية ظهرت 

اجتاهات فكرية واجتماعي������ة تنادي باإعادة 

ن�ص������انية بكل ما ت�ص������تمل  االعتبار للذات االإ

ن�ص������انية من خ�ص������ائ�س  عليه هذه الذات االإ

وم�صامني اأخالقية. وات�صح هذا االجتاه يف 

خرية من احلداثة وبداية مرحلة  املراحل االأ

ما بعد احلداثة. 

اإن ظهور النزعة الذاتانية يف مرحلة ما 

أبدا رف�س العقالنية  بعد احلداث������ة ال يعني ا

احلداثية حيث بقيت هذه العقالنية بو�صفها 

كرث ق������درة على مواجهة  ال�ص������الح النقدي االأ

الت�ص������لط وال�ص������مولية. وهذا يعني تغيري يف 

الدور الذي كانت متار�ص������ه ه������ذه العقالنية 

ال�ص������ارمة يف مرحل������ة احلداث������ة وتوظيفها 

توظيفا اإن�صانيا يف مرحلة ما بعد احلداثة. 

اإن اخل�صو�ص������ية التاريخية ل������� »ما بعد 

احلداث������ة« تكم������ن يف تعزيز ه������ذا التقاطع 

التكامل������ي ب������ني ذاتانية الف������رد وعقالنيته، 

بني اجلوانب الذاتية واجلوانب املو�ص������وعية 

ن�ص������انية. وال ميكن الي������وم اإجراء  للحياة االإ

املقارن������ة القدمية بني هذي������ن اجلانبني اإال 

يف �صياق ال�ص������ورة التكاملية واجللية بينهما 
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ن�ص������ان اأن يكون مو�ص������وعا  حي������ث ميكن لالإ

للمعرف������ة العلمية م������ن دون اأن ينتق�س ذلك 

ن�صانية.  من خ�صو�صيته الذاتية واالإ

ن�صان  لقد بداأت اخل�صو�صية الذاتية لالإ

تتجل������ى يف خمتلف م�ص������ارات احلي������اة التي 

ات�صمت بطابع ما بعد احلداثة وبدا االهتمام 

فراد ياأخذ  باجلوانب الذاتية وال�صخ�صية لالأ

ن�صان  مداه يف دائرة حياتهم االجتماعية. فاالإ

ميتل������ك ذات������ا وهوية فردية وه������و يف الوقت 

نف�ص������ه يت�ص������ف بكينونت������ه االجتماعية وهو 

يتج���اوز هذه الثنائي���ة لي�شكل حلظة واحدة 

ال متاي���ز فيها حيث يتحقق االندماج الكلي 

بني مكوني���ه االجتماعي والذات���ي يف نب�شة 

اإن�شانية واحدة وروح واحدة ال انف�شام فيها. 

اأي بني مكوناتها ال�شخ�شية واالجتماعية. 

فمجتمع »ما بعد احلداثة« يتعار�س من 

ن�صاين  أ مع اأي �ص������ورة للوجود االإ حيث املبدا

خر اأو  يتعاىل فيه������ا اأحد اجلانبني عل������ى االآ

�صا�س ميكن  يوؤدي اإىل اإزاحته. وعلى هذا االأ

القول ب������اأن قوى احل�ص������ارة ال ترتهن اليوم 

بعملية النمو املعريف وتنامي املعرفة العلمية 

والتكنولوجية فح�ص������ب بل جتد هذه القوى 

ن�صان وتتجلى يف جماع طاقاته  نف�صها يف االإ

ن�صانية املندجمة التي ميكنها اأن  الذاتية واالإ

حترك الطاقة احل�صارية للمجتمع. 

 Emile لدوركه������امي  �ص������بق  لق������د 

Durkheim اأن اأعطى هذه الق�ص������ية ّجل 
اهتمامه، وا�صتطاع بعبقريته املعهودة اأن مييز 

بني جانبي ال�صخ�ص������ية، واأن يوؤكد يف الوقت 

نف�صه الوحدة بينهما اإذ يقول: »يوجد يف كل 

منا كائنان ال ميكن الف�ص������ل بينهما اإال على 

نحو جتريدي، اأحدهم������ا نتاج لكل احلاالت 

الذهنية اخلا�ص������ة بنا وبحياتنا ال�صخ�ص������ية 

وهو ما ميكن اأن نطلق عليه الكائن الفردي. 

فكار  خر، فهو نظ������ام من االأ اأما الكائ������ن االآ

وامل�ص������اعر والعادات التي ننتمي اإليها، مثل 

العقائ������د الديني������ة واملمار�ص������ات االأخالقية 

والتقاليد القومية واملهنية وامل�صاعر اجلمعية 

من اأي نوع كانت، وهي ت�ص������كل يف جمموعها 

خر. وبالتايل فاإن بناء  الكائن االجتماعي االآ

هذا الكائن االجتماعي يف كل منا ي�صكل يف 

 )15(
نهاية املطاف هدف الرتبية وغايتها«.

ويف �ص������ياق ما، يوؤك������د دوركهامب وهمية 

أن������ه ميكن الف�ص������ل ب������ني هذين  الت�ص������ور با

اجلانب������ني حيث يق������ول: »اإن املعار�ص������ة بني 

أبدا مع  الف������رد واملجتم������ع فكرة ال تتواف������ق ا

ن هذي������ن املفهوم������ني  معطي������ات الواق������ع، الأ

يتداخ������الن ويرتابطان. وبالت������ايل فاإن الفعل 

الذي ميار�ص������ه املجتمع على الفرد ال يهدف 

أو اإحلاق ال�رسر به  أبدا اإىل اإف�ص������اد الف������رد ا ا

ن بناء الفرد عل������ى نحو اجتماعي �رسورة  الأ

)16(
اإن�صانية وح�صارية.
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4- التكامل وال�صم�لية 

L’intégration
يرى بع�س املفكرين اأن احلداثة ت�ص������ج 

مبظاه������ر التجزئة والت�ص������ظي واالن�ص������طار 

يف خمتل������ف مظاه������ر الوج������ود االجتماعي 

والفك������ري. واأمام هذا الواق������ع تتجه القوى 

احل�ص������ارية ملرحلة م������ا بع������د احلداثة اإىل 

توحيد ه������ذه االجتاهات وعقلن������ة وجودها 

يف �ص������ياق تكاملي. وه������ذا يعني البحث عن 

أ التكامل يف ن�ص������ق الوجود االجتماعي  مبدا

ن�صاين وبالتايل حتقيق النقلة الواعية من  واالإ

أ الوحدة  أ الف�صل واال�ص������تبعاد اإىل مبدا مبدا

والتكامل واالن�صيابية. ومن اأجل هذه الغاية 

يج������ب التدخل لتحقيق هذه االن�ص������يابية يف 

م�صتوى املعارف العلمية والتكنولوجية. 

لقد بلغت املعرفة العلمية حالة مزرية من 

الفو�صى واجلزئية والتناق�س، وقد خ�صعت 

أ التعدد املدر�ص������ي يف كل  ه������ذه املعرفة ملبدا

اجتاه وح������دب و�ص������وب. واإذا كانت مرحلة 

احلداثة توؤكد هذه الو�صعية وتعرف بها فاإن 

»م������ا بعد احلداثة« توؤكد على اأهمية الوحدة 

والتن�ص������يق والتكامل والتب������ادل بني خمتلف 

االجتاه������ات والتي������ارات العلمي������ة املتنافرة. 

وهي وفق������ا لهذا االجتاه تبحث عن �ص������ياق 

تتكامل فيه هذه االجتاهات وتتحد لت�ص������كل 

طاقة ح�ص������ارية متجددة وفاعلة ودافعة اإىل 

حتقيق التطور. 

ويف ن�ص������ق روؤية نقدية لو�ص������عية التجزوؤ 

والفو�ص������ى املعرفي������ة التي �ص������هدتها مرحلة 

أنه قد  احلداثة ي������رى م������وران E.Morin ا

حان الوقت من اأجل جتاوز و�صعية الت�صتت 

والتجزئة والفو�صى العلمية القائمة واإيجاد 

حلم������ة حقيقية بني التي������ارات واالجتاهات 

العلمي������ة والفكري������ة املتناف������رة. فالتي������ارات 

�صا�صية  املتعددة ميكن اأن ت�ص������كل العنا�رس االأ

لن�صيج علمي متطور يوؤدي اإىل بناء تكوينات 

علمية جدي������دة قادرة عل������ى توفري ال�رسوط 

احل�ص������ارية لعملية اإبداع متوا�ص������لة وحركة 

جتديد يف خمتلف ميادين الوجود واحلياة. 

ويف غم������رة ه������ذه الت�ص������ورات اجلديدة 

الداعي������ة اإىل الوح������دة والتكامل بني عنا�رس 

احلياة الفكري������ة واالجتماعية يحدد ليوتار 

J..F.Lyotard اجت������اه وغاية هذه النزعة 
اإىل التجديد وال�ص������مولية. فالهدف من هذه 

النزعة -ح�ص������ب ليوتار- اليهدف اإىل جمرد 

اإحداث القطيعة مع املا�ص������ي وتفكيكه واإمنا 

نظمة القائمة وتغذيتها  يهدف اإىل تطوير االأ

بداع  بطاق������ة جديدة فاعل������ة يف مي������دان االإ

والتجدي������د. ويف ه������ذا ال�ص������ياق عينه يُنظر 

اإىل التعقيد بو�صفه �ص������ورة متقدمة لعملية 

نظمة ت�شبح اأكرث  التطور. وهذا يعني اأن االأ
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تط���ورا كلما اأ�شبحت اأكرث تعقيدا. ومن هذا 

املنطلق ميكن القول باأن جتاوز االزدواجيات 

يديولوجيا والنظريات  والثنائيات يف الفكر واالأ

نظمة الفكرية  يعني يف الوقت ذاته نهاية االأ

ال�ص������مولية والنظريات الكربى التي حتجرت 

يديولوجي  وت�ص������لبت حتت تاأثري االنغالق االأ

 )17(
والتع�صب الفكري.

نظمة املغلقة فاإن النظام  وعلى خالف االأ

م������ا بعد احلداثي يب�رس بحال������ة من االنفتاح 

الوا�ص������عة، وهذا االنفتاح يوؤ�ص�س بدوره ملناخ 

بداع وينمي اإمكانيات االبتكار  يحفز على االإ

والتجدي������د يف مناح������ي احلي������اة املختلف������ة. 

فالتجديد يولد ويتوالد يف قلب عملية اجلدل 

وال�رساع واملواجهات املتخا�صبة بني خمتلف 

التيارات واالجتاهات التي يتوجب عليها اأن 

)18(
تخرج من دوائر اجلمود واالنغالق.

ه������ذه الت�ص������ورات م������ا بع������د احلداثية 

اجلديدة، تعرب عن اإرها�ص������ات واقع متقدم، 

بداع واالبتكار، وي�صعى اإىل  ي�صج بطاقات االإ

آفاق اإن�ص������انية جديدة،  البحث الدائ������م عن ا

وهي ال تتوان������ى عن اإظهار بع�س التحديات 

ن�صاين يف هذه املرحلة  التي تواجه امل�صري االإ

ميان باهلل  املتقدمة من التطور. لقد كان االإ

يف مرحل������ة ما قبل احلداثة هي الفكرة التي 

ن�ص������اين وي�صتكني، وهو  يخلد اإليها العقل االإ

أ اإلي������ه النف�س الب�رسية.  ال�ص������كون الذي تلجا

ح�صا�س  ميان باهلل كان مينح الب�رس هذا االإ فاالإ

من الوجودي اخلالق، ويغذيهم  ال�ص������امل باالأ

بطاقات وجودية خالقة متنحهم اال�صتقرار 

وال�ص������كينة والق������درة عل������ى مواجهة خمتلف 

ن�صان يف  التحديات الوجودية التي ت�ص������ع االإ

دوائر اخلوف والقلق. اأما فيما بعد احلداثة 

مي������ان النبيل بوجود اهلل  فاإن غياب هذا االإ

كق������وة عليا يدفع الب�رس اإىل دائرة اإح�ص������ا�س 

عمي������ق ال حدود له بالقلق واخلوف والتوتر. 

وهنا ميك������ن القول باأن غياب م������ا هو اإلهي 

يوؤدي اإىل غياب ما هو اإن�ص������اين، ويولد حالة 

من القلق الوجودي والع�صاب الذي يقهر كل 

ن�صان  رادات ويق�س كل امل�صاجع وي�صع االإ االإ

يف حالة اغرتاب ال حدود لها. 

ويف دائرة هذا االختناق الوجودي املفعم 

ن�صان  بالقلق والتوتر والع�صاب يجب على االإ

اأن يواجه عاملا يفي�س باخلطر الدائم. وهذا 

ن�ص������ان اأن يتكيف مع  أنه يجب على االإ يعني ا

ه������ذا الواقع اجلدي������د، واأن يتعاي�س مع هذا 

اخلطر امل�صتمر باآالمه الوجودية املزمنة كما 

يتعاي�س مع اأي مر�س له طابع اال�ص������تمرارية 

ن�صان املعا�رس  الزمنية. وال يبقى يف جعبة االإ

اإال البحث الدائم عن �صيغ جديدة واإبداعات 

جدي������دة ميكنها يف �ص������ياق عملية التطور اأن 

تخفف من حدة هذا اخلطر وغلواء ال�صعور 
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آليات  ن�ص������اين ال������ذي تول������ده كل ا بالقهر االإ

اال�صتالب احل�صاري القائمة.

5- ما بعد احلداثة جتاوز للحداثة:

 ي���رى بع�ض املفكري���ن اأن مفهوم ما بعد 

احلداثة هو ا�شتن�شاخ جديد ملفهوم احلداثة. 

�صا�صية للحداثة  ن اأغلب ال�صمات االأ وذلك الأ

م������ا زال������ت حا�������رسة يف الواق������ع ويف الفكر 

واملمار�ص������ة ملا ي�صطلح على ت�صميته مبرحلة 

احلداث������ة. فمرحلة ما بعد احلداثة ما زالت 

ن�صاين من طغيان  تعتمد مبداأ حترير الفكر االإ

أولوية العقالنية  املقد�س واملت�ص������امي، وتوؤكد ا

ومفاهي������م احلري������ة الفردي������ة، وه������ي تطور 

عملية تراكم املعرف������ة والتقانة. وهذا يعني 

يف النهاي���ة اأن م���ا بعد احلداث���ة لي�شت �شوى 

احلداثة باأكم���ل اأ�شكالها واأ�شم���ى جتلياتها. 

فاحلداثة ما زالت حا�رسة بح�ص������ور عنا�رس 

وجودها ومرتكزات انطالقها التي تتمثل يف 

العقالنية والفردانية والدميقراطية. 

ي�صف فران�ص������وا ليوتار ما بعد احلداثة 

حوال  بعدد من ال�ص������مات واخل�ص������ائ�س واالأ

التاريخي������ة التي متيزها ع������ن احلداثة. لقد 

أيه، اإىل دح�س  اأدى �ص������قوط ال�ص������يوعية، برا

العقي������دة املارك�ص������ية وال�ص������يما يف جان������ب 

املادية التاريخي������ة. واأدت اأحداث 1968 اإىل 

دح�س مقول������ة الليربالية الغربية و�ص������ككت 

يف الليربالية االقت�ص������ادية. وه������ذا يعني اأن 

كثريا من املقوالت احلداثية قد �صقطت واأن 

احلداثة قد �ص������ارفت عل������ى نهاية م�رسوعها 

احل�صاري. 

وعل������ى الرغم م������ن اأهمي������ة االنتقادات 

الت������ي يوجهها ليوت������ار وغ������ريه اإىل احلداثة 

ف������اإن هذه االنتقادات مل ت�ص������تطع ال�ص������مود 

ن  أم������ام االختبار العقلي الر�ص������ني، وذلك الأ ا

أبدا  �صقوط بع�س مقوالت احلداثة ال يعني ا

�ص������قوط احلداثة بو�ص������فها طاقة ح�صارية 

ن�صانية ملئتي عام  وجهت حركة احل�صارة االإ

دون توق������ف. ف�شقوط املع�شك���ر اال�شراكي ال 

يعن���ي بالطبع �شق���وط املارك�شي���ة. نعم كانت 

ال�ص������تالينية انحراف������ا يف تاري������خ احلداثة، 

أ�ص������همت يف تعزيز ال������روح القي�رسية  حيث ا

اأكرث من تاأكيدها للقيم املارك�ص������ية. والنازية 

�صكال  ن�صانية اإىل االأ متثل بالتاأكيد انكفاء االإ

ن�صاين. وبالتايل  البدائية الهمجية للوجود االإ

فاإن اأحداث 68 التي تتمثل يف ثورة الطالب 

ومتردهم ت�ص������ع الدميقراطي������ة الغربية يف 

�صورتها احلقيقية وتك�صف عن مدى ال�صعف 

يف بنيتها ومدى ه�صا�ص������تها وانحرافها. ومع 

هذا كل������ه فاإن االنتكا�ص������ات التي �ص������هدتها 

ن�صانية يف ظل احلداثة ال يعني  املجتمعات االإ

ن�صاين نحو مزيد  نهاية تراجيدية للطموح االإ

ن�ص������انية.  من التق������دم واحلرية والعدالة االإ

فاملقولة احلداثية باإمكانية التطوير الدائم 
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ن�شاني���ة م���ا زال���ت ت�شج  ل����روط احلي���اة االإ

باحلياة وتنب�ض بالقوة. لقد جرى االعتقاد 

يف املرحل������ة ما قب������ل احلداثي������ة اأن حتقيق 

ن�ص������انية واإجنازها على نحو  الطموحات االإ

كامل اأمر ممكن، فج������اءت احلداثة وبددت 

هذا الوهم، ولكنها مع ذلك مل ت�صتطع اأن تبدد 

مرحلة ما قبل احلداثة نف�ص������ها، حيث بقيت 

هذه املرحلة كجيوب متقدمة اأحيانا يف �صلب 

احلداثة عينها )النازية والفا�صية وال�صتالينية 

وال�صمولية(. وهذا يعني اأن احلداثة م�رسوع 

ملاين  مل ينجز بع������د كما يقول الفيل�ص������وف االأ

املعا�رس هابرما�س. ويف هذا ال�ص������دد يقول 

اأرندت Hannah Arendet اأن ال�صمولية 

نظم������ة الديكتاتوري������ة انت�رست يف القرن  واالأ

ن�صان املعا�رس قد توقف عن  ن االإ الع�رسين الأ

التفكري. وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه يف هذا 

ن�صان املعا�رس يف القرن  أ االإ ال�ص������ياق هل بدا

أنه ما زال على  أم ا احل������ادي والع�رسين يفكر ا

�ص������ورته يف القرن املا�صي؟ وما الذي ي�صمح 

لنا بالقول باأن اإن�صان القرن الع�رسين قد فكر 

بدرجة اأقل من اإن�صان القرن التا�صع ع�رس. 

وىل والثانية  فماآ�صي احلربني العامليتني االأ

ال ت�صاهي من حيث القيمة املاأ�صاوية اإحراق 

قرطاجة يف القرن ال�ص������اد�س امليالدي. لقد 

أنقا�ص������ها  اأحرق الروم������ان قرطاجة ورموا ا

أبدا! ومن ينظر املقوالت  بامللح ك������ي ال تبزغ ا

أ�ص������ياء جديدة  املارك�ص������ية يج������د فيها اليوم ا

وجديرة باالهتمام. 

اإن اليقيني���ة احلقيقة اأمر يفر�ض نف�شه 

يف خمتل���ف املراح���ل التاريخي���ة، وه������ذا ما 

توؤك������ده خمتل������ف املناهج الفكري������ة القدمية 

االنتكا�ص������ات  تك������ن  ومهم������ا  واحلديث������ة. 

والتحديات التي واجهتها الدميقراطية فاإن 

الدميقراطية اليوم على عالتها وخيباتها ما 

أية مرحلة �صابقة يف التاريخ  زالت اأف�صل من ا

ن�ص������اين، وهام�������س الدميقراطي������ة يتزايد  االإ

ويت�ص������ع وياأخذ مكانه حتت ال�صم�س رغم كل 

ال�صعوبات واالنتكا�صات التي تواجهها احلياة 

ن�ص������انية يف امل�ص������تويات الدميقراطية. اإن  االإ

الدميقراطيات القائمة دميقراطيات ناق�صة 

وغري كاملة ولكنها موجودة وهي يف طريقها 

ف�صل.  نحو االأ

ن�شاني���ة لي�ش���ت جدي���دة يف  فاملذاب���ح االإ

ن�شاين، ولكننا اليوم نتحدث عنها  التاريخ االإ

ونرف�ص������ها وندينها. لقد اأدين���ت العمليات 

التي فجرت مباين احتاد التجارة العاملية يف 

نيويورك يف احل���ادي ع�ر من �شبتمرب ��00 

من قبل خمتلف التي������ارات الفكرية والدينية 

وال�صيا�ص������ية من قبل امل�ص������لمني وامل�صيحيني 

وهذه  وال�ص������موليني،  والليرباليني  والبوذيني 

جماع  دانة م������ا كان لها اأن جتد ه������ذا االإ االإ

أو القدمية بل  الكلي يف الع�صور الو�ص������طى ا
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كانت �ص������تجد من ميجدها اإذا كانت ترت�صم 

يف ح�صاباته النفعية والتع�صبية املجنونة. 

اإن فكرة ما بعد احلداثة حتمل يف طياتها 

ن بع�صا من املفكرين يربطها  خطرا كبريا الأ

بفك������رة النهايات، ونهاية احلداثة بالن�ص������بة 

لبع�ص������هم نعني نهاي������ة التاريخ وع������ودة اإىل 

جمتمعات ما قبل احلداثة ورف�س معطيات 

احلداثة ومكا�ص������بها مثل احلرية والفردانية 

والعقالنية والت�صامح واملعرفة العلمية. 

اإن�صانية  حداث  كانت احلداثة م�رسحا الأ

نظمة ت�صلطا  دامية لقد �صهدت قيام اأكرث االأ

ن�ص������انية مثل النازية والفا�ص������ية،  يف تاريخ االإ

ن�ص������اين  و�ص������هدت اأكرث اأح������داث الوجود االإ

دموية وفظاعة، وقد متثل هذا يف احلربني 

العامليت������ني ويف املذابح التاريخي������ة العرقية 

عن������ف التي �ص������هدها راوندا وكو�ص������وفو  االأ

والبو�ص������نة. ولكن هذا ال يعني اأب���دا اأن هذه 

ن�شانية يف  الهمجي���ة الت���ي و�شم���ت حي���اة االإ

الق���رن الع�ري���ن ه���ي فع���ل حداث���ي. ه���ذه 

�شجل���ت ح�شوره���ا متث���ل  الت���ي  الهمجي���ة 

امت���دادا لن���زوات اإن�شاني���ة ما قب���ل حداثية، 

كرث  اإنه���ا جي���وب تاريخية ملراح���ل التاريخ االأ

همجي���ة و�شقوط���ا وانحطاط���ا يف التاري���خ 

حد الي������وم اأن يعتقد باأن  ن�ش���اين. ولي�س الأ االإ

�صلوك التدمري والقتل والعبودية هي �صلوكات 

وممار�ص������ات حداثية. اإن مثل هذه املظاهر 

متثل بالتاأكيد �صلوكا بدائيا رهيبا مبعطياته 

وجتلياته املختلفة. فاحلداثة واإن كانت وفية 

ملبادئها فاإن هذا مل مينع من �صقوط ال�صحايا 

ن�ص������انية من انتكا�صاتها واآالمها.  ومل يحرر االإ

جراءات  وهذا يعن������ي اأن احلداثة مل تتخذ االإ

الوقائية الكفيلة باأمنها وا�صتقرارها. 

 لق���د �شكل���ت الفا�شي���ة نكو�ش���ا ح�شاريا 

وع���ودة اإىل اخلل���ف، اإنه������ا ع������ودة لل�ص������لوك 

البدائي ما قبل حداثي اإنها عودة اإىل العنف 

�ص������اطري والعب������ادة البدائية  أ القوة واالأ ومبدا

للزعي������م. وعل������ى خ������الف الفا�ص������ية اأخذت 

ال�ص������يوعية اجتاها معاك�صا. ويتمثل هذا يف 

حماولتها حتقيق احلداثة عن طريق حتقيق 

اأهدافها يف ال�صيطرة على الطبيعة وحتقيق 

ن�صان واملجتمع. ومع ذلك كله �صكلت  رفاه االإ

خفاقات التي  ال�صيوعية واحدا من كربيات االإ

منيت بها احلداثة. لق���د اأخفقت ال�شيوعية 

نه���ا كانت �شمولية )الت�ص������لط ال�صيا�ص������ي(  الأ

وال�صمولية هذه حالة ال تتوافق مع معطيات 

احلداثة وطموحاتها. اإذ مل حتقق ال�صيوعية 

ن جوهرها يقوم على الت�ص������لط  احلداث������ة الأ

والقهر وهي �صمات ما قبل حداثية. ف�شتالني 

كان يج�شد �شورة رجل من الع�شور الو�شطى 

ن�شان احلداثي  ومل يكن يحمل م���ن �شمات االإ

اأي �شيغة اأو مظهر.

يف املجتمعات التقليدية ما قبل احلداثية 
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أداة �صيطرة وازدهار وحتقيق  كانت احلرب ا

الذات. كانت احلرب املكان الذي تثبت فيها 

اجلدارة والكف������اءة وتتحقق في������ه الكرامة. 

ولذلك كان رجال احل������رب يحتلون الدرجة 

العليا يف �ص������لم احلي������اة االجتماعية. وهكذا 

كانت احل������رب وقيمها التي تتمثل يف العنف 

كراه جماال يحقق فيه النا�س  والعدوانية واالإ

ذواتهم وانت�صاراتهم. 

اأما احلال فيختل������ف اليوم مع احلداثة. 

ك������راه والعن������ف  فالت�ص������لط وال�ص������مولية واالإ

ن�صانية  واحلرب قيم مرفو�صة بحد ذاتها. فاالإ

تعي�س حالة حروب تن�ص������ب هنا وتهب هناك 

ولكن هذه احلروب مرفو�ص������ة وينظر اإليها 

بو�صفها اأمورا خمجلة ومهينة. وبالتايل فاإن 

اجلميع يعمل على اإخمادها واإيقافها واإطفاء 

أنها حالة  نارها. وغالبا ما ينظر اإليها على ا

من حاالت املجتمعات البدائية املتوح�صة.

كرث حداثة التي متتلك اليوم  والبلدان االأ

�صلحة النووية والتقنيات الع�صكرية  اأحدث االأ

دوات يف  العالي������ة غالبا ما توظف ه������ذه االأ

منع احلرب قبل وقوعه������ا باملعنى التقليدي 

للكلم������ة. فاجليو�س اليوم ال حت������ارب غالبا 

بقدر م������ا تريد منع احل������رب. ففي اأحداث 

أية  البو�ص������نة والهر�صك وكو�ص������وفو مل ترغب ا

دولة اأوروبية يف ا�صتمرار احلرب. 

حياء  اإن ح������روب املدن والع�ص������ابات واالأ

أت������ي نتيجة للفقر والبوؤ�س والبطالة  املدنية تا

واجلهل. اأما �ص������قوط مبنيي احتاد التجارة 

أي�ص������ا  العاملي������ة يف نيوي������ورك فياأتي تعبريا ا

ح�ص������ا�س بالظلم والقهر الذي تعي�صه  عن االإ

مريكية  بع�س �ص������عوب العامل حتت الهيمنة االأ

يف الع������امل. وغالب������ا ما كان يع������زي الباحثون 

واملفكرون هذه النزعة التدمريية الهائلة اإىل 

ما متار�ص������ه الواليات املتحدة من قهر �ص������د 

ال�ص������عوب، وال�ص������يما منا�رسة اإ�رسائيل �صد 

ال�صعب العربي يف فل�صطني، ومواقفها التي 

تتميز بالغطر�صة واالنحياز والفوقية. 

ومع ذلك كله ميكن القول اإن منط التفكري 

احلداثي يعتمد على الت�ص������امح وي�ص������عى اإىل 

نبذ العنف. لقد اأكدت احلداثة منذ البداية 

عل������ى منظومة من املفاهيم ياأتي يف طليعتها 

مبداأ العقل �شد مبداأ القوة، والدميقراطية 

�ش���د ال����راع الع�شك���ري املدم���ر، والتحليل 

العلم���ي يف مواجهة الدوغماتية العقائدية. 

مر فاإن احلداثة ترف�س العنف  ومهما يكن االأ

والت�ص������لط وال�صمولية وتدين كل ما من �صاأنه 

ن�ص������ان ويعطل طاقاته  اأن يالم�������س كرامة االإ

وي�ص������عف من اإمكاني������ات انطالقة نحو عامل 

اأف�صل. فاحلداثة كانت ومازالت توؤكد على 

اأهمي������ة التحليل والتنظي������م والتاأمل العقلي 

�صا�س ترف�س كل  والتدبري وهي وعلى هذا االأ

أ�صكال العنف والت�صلط و�صورهما. واإذا كان  ا



مابعد احلــــــــداثة

�لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 36

العامل ي�ص������هد حالة متزاي������دة من العنف كرد 

فعل جتاه اإخفاقات احلداثة فاإن هذا العنف 

لي�������س يف جوهر احلداثة اأو يف م�ص������امينها 

وهويتها. 

اإن ال�ص������وؤال الذي يطرح نف�ص������ه هنا هو 

أوروب������ة يف القرن  ملاذا ول������دت احلداثة يف ا

غريق يف  الثام������ن ع�������رس ولي�س يف ب������الد االإ

أو ملاذا مل تولد  أر�ص������طو واأرخميد�س؟ ا ع�رس ا

يف عهد امل�ص������لمني يف عهد ابن ر�ص������د وابن 

جابة لي�ص������ت ع�ص������ية يف هذا  خلدون؟ واالإ

امل�صتوى. فاحلداثة مل ت�صهد والدتها يف هذه 

نها كانت جمتمعات عبودية. ويف  املجتمعات الأ

جابة عن ال�صوؤال ال�صابق يطالعنا  معر�س االإ

مي�صال �صري�س Michal Serresبراأي يتميز 

بطابع الغرابة اإىل حّد ما. فاحلداثة مل ت�صهد 

غريق ب�ص������بب الطابع  انطالقتها يف بالد االإ

ن�صان يف  القدا�ص������ي الذي اأحاط باحلياة واالإ

لهة وهذا  هذه املرحلة. فهن������اك تعدد يف االآ

يغذي طابع القدا�صة التي تن�صب اإىل خمتلف 

غريقي  مكونات البيئة والوجود يف الع�رس االإ

القدمي. فكل �ص������يء يف الطبيع������ة مقد�س اأو 

�ص������ماوي اإىل حد ما. ولذا كان من ال�صعوبة 

�ص������ياء ومكونات الطبيعة  مب������كان معاجلة االأ

نها  نها مقد�ص������ة، والأ أو يدوي الأ ب�ص������كل اآيل ا

مقد�ص������ة فاإنها متتنع على املعاينة واملعاجلة 

واال�صتق�صاء. اإن حتقيق التطور التكنولوجي 

كان ممكنا بالن�ص������بة ل�ص������ري�س يف ظل الدين 

الواحد ويف عهد امل�ص������يحية التي ا�صتطاعت 

اأن تف�ص������ل بني الدي������ن والدنيا بني الروحي 

واملادي. وهذه الروؤية تبدو لنا متناق�صة اإىل 

�صالم اأدان هلل الواحد وف�صل  ن االإ حد ما الأ

بني الع������امل امل������ادي والعامل الروح������ي فلماذا 

اإذاً مل تتحق������ق احلداثة يف ظ������ل املجتمعات 

�صالمية؟ االإ

وبعيدا ع������ن كل دمياغوجيا القول ميكن 

التاأكيد باأن احلداثة وليدة ع�رسها و�رسوط 

وجوده������ا الت������ي متثل������ت يف ع������دد كبري من 

املعطيات وال�رسوط والتي يف طليعتها ظهور 

العل������م التجريب������ي والتقني������ة والتكنولوجيا، 

وظهور االكت�ص������افات العلمي������ة الكربى التي 

أو املجتمعات  غري������ق ا مل ت�ص������هدها ب������الد االإ

�ص������المية. ومن هذه العوامل اأي�صا زيادة  االإ

أو االنفجار ال�صكاين، وظهور  عدد ال�ص������كان ا

واكت�ص������افات  الغنية،  التجارية  الربجوازي������ة 

ع�������رس النه�ص������ة، وظه������ور الفردانية )غري 

غريق والعرب(، هذا من  معروفة يف بالد االإ

غري اأن نح�صب االكت�صافات يف املفاهيم ويف 

جمال الريا�صيات حتديدا. وباخت�صار ولدت 

احلداثة على خلفيات من العوامل التاريخية 

املتنوعة. 
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6- جي�ب املقاومة 

يوج������د يف جغرافي������ة احلداث������ة مناطق 

م������ا قبل حداثية، وه������ذا ال ينفي وجود قوى 

أننا نعي�س يف  معادي������ة للحداثة، وال يخف������ى ا

ع�رس ميوج بعقليات واأمناط تفكري وثقافات 

وجمتمعات مناه�ص������ة للحداثة. فاملعتقدات 

ن  التقليدي������ة ال تع������رب عن حال������ة حداثية الأ

معطياته������ا ال تتوافق م������ع التفكري احلداثي 

أنواع الت�صورات امل�صبقة  الذي يرف�س جميع ا

امليتافيزيائية  �ص������طورية والروح  االأ فكار  واالأ

الت������ي تنتع�������س يف الفك������ر الغيبي ب�ص������ورة 

�ص������افة اإىل ذلك  عام������ة. ومن املع������روف باالإ

وجود جمتمعات اإن�صانية تعي�س اليوم بكامل 

طاقته������ا على هام�س احلداثة وتناه�ص������ها. 

ومع اأن املعتقدات الدينية تعزز حالة معادية 

للحداثة اإال اأن احلداثة ترتك بدورها للدين 

جماله احليوي وهي ال تتعمد ك�رس �ص������وكته. 

لق������د ا�ص������تمر الدي������ن مبعتقدات������ه املختلفة 

بت�صكيل �صلوك النا�س ومعتقداتهم ب�صورة ال 

 )19(
ت�صتطيعها احلداثة عينها.

وغني عن البيان اأن احلداثة ا�صتطاعت 

و اإىل ح������د كب������ري حتقيق الت������وازن والتكامل 

بينها وبني املجتمعات التقليدية واملعتقدات 

هن������ا  ال�ص������ائدة  وامليتافيزيائي������ة  الديني������ة 

وهناك. لقد عرفت اليابان بهيمنة التقاليد 

و�ص������يطرتها ومع ذلك ا�صتطاعت اليابان اأن 

تتمث������ل احلداثة واأن حتدث تغريات جوهرية 

يف خ�صو�صيتها الثقافية والروحية. وكذلك 

هو حال الهند التي تع������رف بثقافة تقليدية 

ن�ص������انية ومع ذلك  ين������در مثيلها يف تاريخ االإ

ا�ص������تطاعت الهند اأن متتطي موجة احلداثة 

واأن حتق������ق انت�ص������ارات هائل������ة يف خمتلف 

جوانب احلياة والوجود. 

فاحلداثة ظاهرة اإن�صانية معقدة يف بناها 

ومظاهرها وهي اإيجابية يف اأكرث معطياتها 

وعنا�رس وجودها. وهي �ص������لبية يف كثري من 

حد اأن  مظاهرها. وم���ع ذلك كله ال ميكن الأ

يتج���اوز معطي���ات احلداث���ة اأو اأن يتجاه���ل 

ن الع���امل ال ي�شتطي���ع اأن ي�شتمر  ح�شوره���ا الأ

يف الوج���ود من غ���ري احلداثة التي تتمثل يف 

هذه الروح الداخلية التي حتكمها. وبالتايل 

ف���اإن جتاوز احلداث���ة يف امل�شتوى امل���ادي اأمر 

حد اليوم  ي�شاه���ي امل�شتحي���ل اإذ ال ميك���ن الأ

اأن يحلق من غري طريانها، واأن يتوا�ص������ل مع 

خرين من غري اأدواتها التي تتمثل يف �صيل  االآ

ال ينقطع من اخرتاعات التوا�صل. وال ميكن 

حد اأن يعالج نف�صه من غري علومها الطبية  الأ

وخمترباته������ا وخمرتعاته������ا. والبل���دان الت���ي 

حاول���ت اأن حت���دث ه���ذه القطيع���ة انحدرت 

�شف���ل م���ن الظالمي���ة  الي���وم اإىل ال���درك االأ

والتخل���ف كما يح���دث يف اأفغان�شتان واإيران 

وغريها من البلدان املناه�شة للحداثة. 
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أنه ملن امل�صتحيل اليوم اأن نتخذ موقفا  وا

انتقائي������ا م������ن احلداثة كاأن نهم������ل جوانبها 

ن  يجابية، الأ ال�ص������لبية وناأخذ من جوانبها االإ

احلداث���ة كل ال يقبل التجزئة فهي ال تتاأتى 

يف اأجزاء وال ميكن تقطيع اأو�شالها. ولذلك 

ال ميك������ن اأن نتحرك مع احلداثة باأن�ص������اف 

الدوائ������ر. فمن غري حري������ة التفكري ال توجد 

هذه الروح العلمية واحل�صارية، وهذا يعني 

اأن اإ�شق���اط م���ا ن���راه �شلبي���ا واالحتفاظ مبا 

ن���راه اإيجابيا يف احلداث���ة خمادعة مرفو�شة 

منهجيا يف منطق احلداثة. 

فاحلداثة �رسورة تاريخية، وبالتايل فاإن 

التخلي عن الطب والتغذية وال�صناعة يعني 

املوت والعدم واملجاعة. وبلدان العامل الثالث 

أو  حماطة باحلداثة وال ميكنها اأن تخرج منها ا

اأن تتجاوزها. لقد بينت التجربة اأن حماوالت 

اخل���روج من احلداث���ة كانت مبثاب���ة انتحار 

ح�ش���اري. وات�صح عرب جتارب بع�س البلدان 

اأن القطيع������ة م������ع احلداثة ي������وؤدي اإىل حالة 

تراجيدية من املذلة واخل�ص������وع والظالمية 

على  كما حدث يف اأفغان�ص������تان النم������وذج االأ

لظاه������رة اخل������روج من احلداث������ة. لقد تبني 

فغاين �صد احلداثة  بو�ص������وح اأن الت�ص������دد االأ

ن زعم���اء القطيع���ة مع  ال م�ص������تقبل ل������ه، الأ

احلداثة اأو�شدوا اأبواب امل�شتقبل نهائيا اأمام 

�شعوبه���م ومل ي�شتطيع���وا مواجه���ة امل�شكالت 

التي تتحدى جمتمعاته���م اأو اأن يقدموا اأي 

ي من م�شكالت احلياة التي تواجههم.  حّل الأ

لق������د انتقلوا ب�ص������عوبهم اإىل حال������ة ظالمية 

أ يخيم اجل������وع واجلهل  حمزن������ة حي������ث ب������دا

واملر�������س والعن������ف وال�رساع������ات الدامية. 

اإن���ه مل���ن املرارة مب���كان اأن تق���وم ال�شلطات يف 

كاب���ول عا�شم���ة اأفغان�شت���ان يف عهد طالبان 

بتدم���ري اأه���م اأواب���د التاريخ )متاثي���ل بوذا( 

الت���ي كانت تدر عل���ى البالد م�ش���درا حيويا 

للدخ���ل الوطن���ي والقوم���ي رغ���م الن���داءات 

غرب  �شالمية منها. ومن االأ العاملي���ة حتى االإ

متام���ا اأن ه���ذه ال�شلطات كان���ت تهدم متثال 

خرى الطعام واملوؤن  بوذا بيد، وت�شتجدي باالأ

ن�شانية من العامل املتقدم وكاأن  وامل�شاعدات االإ

احل�ش���ول عل���ى الع���ون م���ن اأمري���كا -عدوة 

ال�شع���وب- م�روع تاريخيا وفقهيا. من ينظر 

اإىل اأفغان�صتان �صيجد اأن كل م�صاهد احلياة 

تعتمد على العون اخلارجي واال�صتجداء اإىل 

حّد الت�صول الذي ي�ص������مل موؤن امل�صت�صفيات 

نتاج الوطني  ومراكز للعون ال�ص������حي، اأما االإ

حلكومة اأفغان�ص������تان املت�ص������ددة فهو العنف 

أة والكراهية والتع�صب  والدمار وعبودية املرا

والهمجية البدائية من كل حدب و�صوب. 

واأخريا يتوجب القول اإنه ال يجب رف�س 

أبدا. حتى اإن رف�س  احلداثة وال ميكن ذلك ا

احلداث������ة بذاتها يج������ب اأن يعتمد بال�رسورة 
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مابعد احلــــــــداثة

أ�ص������ا�س  عل������ى معايري احلداث������ة ذاتها، على ا

منطق احلداثة ومنهج التفكري الذي �صقلته 

ن�صانية جمعاء. ونحن يف النهاية  وقدمته لالإ

حتى يف جمال ال�رساع واملواجهة ال ن�صتطيع 

اأن نقارع احلداثة اإال باأدواتها ولي�س باأدوات 

تقليدية �صابقة للحداثة.
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أ، ويلبث مراوحاً يف مو�ض������عه على قدر  ن�ض������ان على قدر ما يقرا يرتقي الإ

حالة الالقراءة التي يدور يف تيهها. 

يو�ض������ع القارئ املاه������ر واملدبر ملا يقراأ مدركات الق������راءة لديه حتى تغدو 

ن�ضان  �ض������لوكاً يومياً، وتغدو تقليداً يف عرفه، اإنه ينهل علوم احلياة، وعلوم الإ

أ. اإن  أنه يرتقي على قدر ما يقرا من �ض������يده الثمني يف بواطن الكتب، وي�ضعر ا

كل وجله يكمن يف اأن تخفت �ض������علة الندفاع نحو القراءة يف نف�ض������ه، ولذلك 

كاتب وناقد �ص�ري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

االرتقاء يف درجات القراءة

عبد الباقي يو�سف

❁



41 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

االرتقاء يف درجات القراءة

يعزز يف نف�س������ه هذه القيمة، ويبلغ مرحلة ال 

داب  يكتف������ي فيها بتلقي العلوم واملعارف واالآ

من ثنايا ال�سطور، بل ي�ستمتع بحالة القراءة، 

وهي درجة متقدمة من درجات تعزيز �سلوك 

القراءة يف النف�س. 

حميط القراءة 

أثراً على  ن�س������ان يرتك ا كل ما يحيط باالإ

�س������لوكه ومفهوم������ه للحي������اة �س������واء بطريقة 

مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، �س������واء ب�سكل فوري، 

ن�سان لي�س بو�سعه اأن يعي�س  ن االإ أو م�ستقبلي الأ ا

يف بيئ������ة من دون اأن يتفاع������ل مع مقوماتها، 

وبقدر ما يتاأثر فاإنه ميتلك مقدرة التاأثري. 

اإننا نتعل������م من جتارب احلي������اة، وندين 

أننا  أناه، وكما ا خري������ن مبا تعلمناه، وما قرا للآ

اأخذنا منهم، فاإننا نرغب ون�سعى اأن نعطيهم، 

خطاء الت������ي ارتكبناها  ونعتذر لهم ع������ن االأ

ن�س������ان - مهما  بحقه������م، ويف اعتقادي اأن االإ

أاّل ير�س������ى عن نف�سه اإال  كان موقعه - عليه ا

خرين اأكرث مما  بعد �س������عوره باأنه اأعطى للآ

خرين اأكرث مما �ساحمه  اأخذ منهم، و�سامح االآ

خرون.  االآ

اإنه يعي�س يف حالة مراقبة لنف�س������ه لريى 

باأنه يف كل يوم جديد ي�سمع اأكرث مما يتكلم، 

يعط������ي اأكرث مم������ا ياأخذ، يُ�س������اِمح اأكرث مما 

يُ�س������اَمح، اأن ياأخذ القليل حتى ي�س������تطيع اأن 

يعطي الكثري، وكل اإن�سان مهما كانت اإمكاناته 

خرين، كما  فاإنه ي�صتطيع اأن يعطي الكثري لالآ

أنه ي�صتطيع اأن يلحق بهم اأذى كبرياً.  ا

تعلمنا القراءة اأن الب�صاطة هي م�صتقبل 

الب�رسي������ة، اأن احلي������اة احلقيقي������ة تتغلغل يف 

حياء ال�صعبية.  أو�صاط االأ ا

أ�صتقبل يوماً جديداً بحفاوة اإال بقدر  ال ا

ما ميكنني تقدمي �صيء ثمني ل�صخ�س ما يف 

هذا اليوم، وكذلك اأمتلئ �ص������عوراً باأنني كنُت 

جديراً با�ص������تقبال ذاك الي������وم على قدر ما 

خرين.  قّدمته لالآ

كل �ص������طر من �ص������طور الق������راءة يحمل 

معاناته ويحمل متعته، حتى هذا احلديث ال 

يخلو من املعان������اة ومن املتعة ما دمنا نتذوق 

أث������ر بها، ونوؤثر م������ن خاللها على  اللغ������ة ونتا

خرين. االآ

كل عم������ل اإبداعي هو اب������ن زمنه وبيئته 

واحل�ص������ارية  وال�صيا�ص������ية  االجتماعي������ة 

واجلاهلي������ة، ولي�س من املطلوب اأن يكرر كل 

جيل جتربة اجليل ال�صابق، اأو حتى يحافظ 

عليه، بل عليه اأن يتفوق، ويحيل اجليل الذي 

مر كذلك  �صبقه اإىل )جيل �صابق( ولو مل يكن االأ

أو نرى  دب، ا ملا ا�صتطعنا اأن نق�صم مراحل االأ

الرواية الكال�ص������يكية التي غدت كال�صيكية 

م������ع والدة الرواية الفرن�ص������ية اجلديدة على 

اأيدي ناتايل �صاروت، وكلود �صيمون، ومي�صيل 

فكار  بوتور، اإنها عملي������ة حتاقب وتعاقب االأ
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دبية التي  بطال، ولذلك ف������اإن العقود االأ واالأ

أدبية وال  �صافات ال تكون عقوداً ا تخلو من االإ

غنية العربية  أبط������اال كما احلال يف االأ تقدم ا

أنها ال تقدم  احلالية التي تقدم اأ�صواتاً، بيد ا

أ�صاطني الطرب، وال توؤ�ص�س ملرحلة فنية. ا

 فكرة الكتابة 

أ�صعر باأنني اأرغب  عندما اأقع على فكرة ا

يف كتابته������ا، وقول �ص������يء جديد من خاللها 

أقن������ع نف�ص������ي باأنه������ا فكرة غري  ،اأح������اول اأن ا

نا�صجة، و�ص������وف يخفت ومي�صها بعد قليل 

،هنا اأ�ص������ع الفكرة اأمام اختب������ار، فاإن كانت 

أيام، وتبقى  بالفعل عابرة �صوف تذهب بعد ا

ت������راود يف اأوقات متفرقة دون اأن تتمكن من 

أكتبها، اأما اإن كانت  الهيمنة الكلية علي كي ا

أ�صتجيب لها حتى  نا�صجة، �ص������وف جتعلني ا

لو كن������ت راقداً على �رسير املر�س ويف غرفة 

نها يف تل������ك اللحظات  العناي������ة امل�ص������ددة، الأ

�ص������تكون املتنف�س الوحيد ال������ذي يخفف من 

مل البدين والروحي معاً.  وطاأة االأ

أتردد كثرياً من كتابة  لكن ب�صكل عام فاإنني ا

ف������كار التي تت������وارد اإيل، ميكن اأن تقنعني  االأ

فكرة واحدة من ع�رسين فكرة، واأحياناً اأكتب 

أتردد من ا�صتئناف العمل،  وىل، وا امل�ص������ودة االأ

فتبقى امل�ص������ودة �صهورا حتى اأ�صل اإىل قناعة 

نني اأميل اإىل فكرة التمزيق اأكرث  واأمزقها، الأ

ن  م������ن فكرة اإكمال عمل جديد با�رست به، الأ

كمال،  فك������رة التمزيق اإن غلبت على فكرة االإ

فاأك������ون ق������د اأعطيت الفكرة حقه������ا، اأما اإن 

كم������ال واأمتمُت العمل، فاإنني  غلبت فكرة االإ

كذلك اأكون قد اأعطيُت الفكرة حقها. 

اإذن، الفك������رة اجلديدة تبقى يف ذاكرتي، 

أ�ص������تبعدها خالل العديد من املراحل  أبقى ا وا

أ�صعر باأنها اأقوى من اأن تبقى م�صتبعدة،  حتى ا

واأحيان������اً تعاتبني، واأخرى ت�ص������تنجدين مثل 

أة وقعت يف ع�صق رجل بقوة وال ت�صتطيع  امرا

فكاكاً من م�صاعرها نحوه، اإنها تبلغ مرحلة 

ت�ص������تجديه، تتو�صل اإليه، تبكي حتى يعانقها، 

ن احلياة عند تلك املعانقة تعود اإليها، فهي  الأ

أة ال عالقة لها باأي  من دون ذاك العناق امرا

مقوم من مقومات احلياة، اإنها تريد اأن تهب 

روحها له، اأن يقرتن ا�صمها با�صمه. 

فكار الواهن������ة تختفي من تلقاء  اإذن، االأ

�رسار،  نف�ص������ها، وال متلك ملكة االرتقاء واالإ

فكار  واملح������اوالت املتكررة، يف ح������ني اأن االأ

املجدية ت�ص������رب وتعي������د املحاولة حتى تنجح 

حماوالتها فت�صبح اأختاً لق�صة ق�صرية �صابقة، 

أبا�رس الكتابة  أو اأختاً لرواية �صبقتها، عندئذ ا ا

مر هنا  بق������وة وحمبة واإ�رساق واإخال�������س. االأ

ال يخلو من ا�ص������تثناءات ن������ادرة، فتاأتي فكرة 

وتفر�س نف�ص������ها علي وال يك������ون مبقدوري 

أ�ص������بوع، اإنها  أو تاأجيلها اأكرث من ا مقاومته������ا ا

تقدم يل مغريات املتع������ة، وعلى العموم فاإن 
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فكار نادرة احل������دوث، عندما  مثل ه������ذه االأ

تاأتي ت�ص������عرين بلذة االكت�صاف، اكت�صاف كنز 

ثمني يف تلك اللحظ������ات الذهبية التي اأكون 

فيها ق������د عرثُت عل فكرة رائعة ومده�ص������ة 

و�صحرية. 

أغ������ادر املكان ال������ذي اأكون فيه،  عندها ا

واجت������ه ب�ص������كل مبا�رس اإىل البي������ت للمبا�رسة 

وىل  وىل للم�ص������ودة االأ يف و�ص������ع الكلمات االأ

لكتابتها. 

مر اأكتب م�ص������ودات الفكرة ب�صكل  اأول االأ

متقطع ب�ص������كل ثيمات على ال������ورق، ثم اأقوم 

خرية على �صفحات  بعملية تبيي�س امل�صودة االأ

نا�ص������عة البيا�������س دون اأن تكون خمدو�ص������ة 

بخد�������س واحد، وال تكون �ص������مراء، بل تكون 

عالية اجلودة، بعك�س �صفحات امل�صودة التي 

أكتبها على وجَهي �صفحة ممزقة. اأقوم  قد ا

بذلك حتى تاأخذ املبي�ص������ة النهائية �ص������كلها 

امل�ص������تقر، وهذه مرحلة متزيق ال�ص������فحات 

نني اإن كتبُت �ص������طراً على املبي�صة واأردُت  الأ

التعديل، بداأت من �صفحة جديدة. 

أن������ادي زوجتي واأعلمها  يف هذه املرحلة ا

خ������رية، فتاأخذها  ب������اأن العمل بلغ مرحلته االأ

أم������ر كتابتها يف احلا�ص������وب.  مني وتت������وىل ا

مت�ص������ي يف ذلك وقتاً طوياًل حتى ال تقع يف 

اأخطاء. 

بعد اأن تفرغ من الكتابة، اأعيد قراءة ما 

كتبت، واأراجعها املراجعة النهائية. 

أع������ود اإىل  أتركه������ا بع������د ذل������ك دون اأن ا ا

غلب فاإنن������ي ال اأعود اإىل  قراءته������ا، وعلى االأ

ذاك العم������ل اإاّل بعد الطباع������ة والن�رس حتى 

أ�ص������تمتع بقراءته������ا من�ص������ورة، وه������ي قراءة  ا

أ�صارك العامل  أ�صعر باأنني هذه املرة ا ا�صتثنائية ا

كله يف قراءتها. 

ه������ذا الن�ص������يان بذات������ه يجعلن������ي مهيئاً 

ال�ص������تقبال فكرة جديدة اأعي�س معها مرحلة 

أدبية وحياتية جديدة.  ا

عناقيد دالية القراءة 

يقطف الق������ارئ املواظب عل������ى القراءة 

عناقيد يانعة من قراءاته تنعك�س على وقائع 

حياته ال�صخ�صية، فيكون حكيماً يف التعامل 

مع جمريات احلياة، وما يواجه من اأحداث. 

بني القراءة والفطرة 

الطفولة هي الُفطرية التي �صنعت رغيف 

ن�صان يف خمبز احلياة.  االإ

تنتمي الُفطرية اإىل �ص������جرة الفطرة التي 

ن�ص������ان يف دوح������ة زهرتها،  تتربع������م بذرة االإ

وتتفت������ح عل������ى �رسفاتها لتطل عل������ى اإ�رساقة 

وظلمة احلياة بحلة اإن�صان جديد ي�صعى اإىل 

الزحف رويداً رويداً �صطر رحابة زخم اإيقاع 

احلياة. 

كل بذرة اإن�ص������ان تتلقح وتتربعم يف دوحة 
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زهرة �صجرة الفطرة، ال يوجد اإن�صان مل يتلق 

التلقيح يف عتمة اأريج تلك الزهرة. 

تنت�ص������ب ال�ص������جرة �ص������اخمة على ِغنى 

ن�صان �صاخماً على ِغنى  جذورها، وينت�صب االإ

فطرته. 

كما اأن اجلذور مت�ص������ك �ص������جرتها كي ال 

تقتلعها الرياح، وكي ال مت�ص������ي وفق هواها، 

مت�صك الفطرة باإن�صانها كي ال تقتلعه الرياح، 

وكي ال يتيه يف منعرجات هوى النف�س. 

كم������ا اأن ال�ص������جرة ت�ص������تمد عافيتها من 

ن�صان عافيته من  عافية جذورها، ي�صتمد االإ

عافية فطرته. 

كما اأن ال�ص������جرة تكون قوية قومية على 

ن�صان قوياً قومياً  قوة ثبات جذورها، يكون االإ

على قوة ثبات ُفطرية الطفولة. 

كما اأن ال�ص������جرة مت������وت اإذا اجتثت من 

ن�ص������ان نفحات  جذوره������ا، تنطفئ يف روح االإ

ن�صانية اإذا اجتث من ُفطريته.  االإ

أنوار م�ص������كاة الفطرة �ص������اطعة يف  تلبث ا

خري من عمره،  ن�ص������ان حتى اليوم االأ روح االإ

نوار التي جتعله ميتلئ بهالة اإ�رساقة  هذه االأ

احليوي������ة كلما األقى نظرة اإىل بهاء الطبيعة، 

أ  كلما وق������ع منه ب�رس على جمي������ل، كلما قرا

كتاباً نفي�صاً، كلما م�صى يف �صارع جديد. 

نوار التي تبثه بن�ص������ارة التجدد،  هذه االأ

وت�صحن حوا�صه بطاقة االندفاع �صطر رحابة 

بداع، واال�ص������تمتاع مبباهج  زهو احلياة، واالإ

قيم االأخالق، والعفاف، والنقاء. 

لوال �ص������طوع ن������ور الطفول������ة يف فطريته 

ن�ص������ان كثرياً يف م�صعاه كي ي�صتمتع  خفق االإ الأ

خفق يف م�صعاه كي يقدم  ب�ص������حك عميق، الأ

خفق كثرياً كي ينعم ب�ص������كينة  عماًل جاداً، الأ

الليل وهو ي�صتلقي يف دفء الفرا�س. 

ن�ص������ان ب�صخاء، فاإن ذلك  عندما يهب االإ

أ الطفولة.  يعني باأنه انطلق من م�صاحة مبدا

ن�صان عن كثري، فاإن ذلك  عندما يعفو االإ

يعني باأنه انطلق من معامل قيم الطفولة. 

ن�ص������ان بوف������اء، فاإن ذلك  عندما يحب االإ

يعني باأنه انطلق من رحابة �صفاء الطفولة. 

أنف�صهم  أنا�س ا�صتطاعوا اأن يجردوا ا ثمة ا

من غر�ص������ة الطفولة املباركة، ا�صتطاعوا اأن 

يقلعوا هذه الغر�ص������ة من فطرته������م، فغدوا 

يعي�ص������ون دون مرجع الطفولة، يعي�صون دون 

اأن ت�صطع وجوههم بنورانية الطفولة.

نوار، ترى  ترى وجوههم قامتة ،مطفاأة االأ

أ�صباح.  قاماتهم تتحرك كاأمنا هي ا

هوؤالء ميكنهم بب�ص������اطة �صديدة ارتكاب 

قول ال������زور، ومواراة احلقيق������ة، ميكنهم اأن 

بعد حد.  يكونوا ق�صاة وطغاة الأ

ق�صت قلوبهم فمار�صوا الطغيان، دون اأن 

يهتزوا مبقدار خفقة قلب. 
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 اإن ما نعرفه ب� ال�صمري، 

أنوار  اإمنا ه������و قب�س م������ن ا

الطفولة. 

 ال������ذي ال ينعم بطفولة 

حية، ي�صعب عليه اأن ينعم 

ب�صمري حي. 

آة فطرة  ال�صمري هو مرا

ن�صان بحكم  ن االإ ن�صان، الأ االإ

فطرته يجنح �صطر مواطن 

الت�ص������امح، اأكرث مما يجنح 

�ص������طر مواط������ن العق������اب، 

يجنح �ص������طر املحب������ة، اأكرث 

البغ�صاء،  �صطر  مما يجنح 

وال ي�ص������توطن الغ������ل اإال يف 

قل������وب خل������ت بطانتها من 

بركات الطفولة. 

عل������ى ه������ذه ال������دروب 

الوع������رة الت������ي اتخذوه������ا 

تتعزز يف نفو�صهم ردات فعل 

غري طبيعية تدفع بهم اإىل �ص������ذوذ ال�ص������لوك 

ك�ص������يء مما ميكن ت�ص������ميته ب�صعي للنيل من 

ن�ص������ان النا�ص������عة، كونهم  �ص������فحة طفولة االإ

�ص������قطوا فعلياً يف خ�ص������ونة الالطفولة التي 

ت�صاوي خ�صونة الالبراءة، خ�صونة الال�صفح، 

خ�صونة الال توادد. 

اإنهم يف هذه املرحلة املتدنية من منارات 

ن�ص������اين ي�ص������عون لالعتداء على  ال�صلوك االإ

طفال كحالة من الطفولة العامة، يعتدون  االأ

أ�ص������كال خمزية تثبت  ب������كل ما ميلكون م������ن ا

�صفل  جمدداً انحدار نفو�ص������هم اإىل الدرك االأ

من التلوث الروحي. 

اإنه������م ي�ص������عون اإىل اغت�ص������اب غ�ص������ن 

الطفول������ة، اإىل انتهاك حرم������ة الطفولة، اإىل 

ن�صان.  �صاءة اإىل فطرية االإ االإ
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ن�صان من وجوههم،  لذلك ينطفئ نور االإ

تنطفئ مل�ص������ة ن�ص������ارة الكائ������ن الب�رسي من 

�صحناتهم. 

خرى، ميكنن������ي اأن اأرى  م������ن ال�ص������فة االأ

عق������اب الطفولة له������وؤالء، عق������اب الطفولة 

ال������ربيء الذي يكم������ن يف هجرانه������ا لهوؤالء، 

وتركهم يتخبطون كالعمي يف ظلمة الروح. 

ال ي�صحكون �صحكاً طبيعياً، 

ال ينامون نوماً طبيعياً ،

ال يجل�صون جلو�صاً طبيعياً، 

ال ينظرون نظراً طبيعياً، 

ال ي�صمعون �صمعاً طبيعياً، 

ال يتحدثون حديثاً طبيعياً، 

ال ي�صادقون �صداقة طبيعية، 

ال يحبون حباً طبيعياً، 

أنهم يعي�صون على هام�س من فطرية  ذلك ا

الطفولة. 

ن�صان اأن يعتدي على اأخيه  لي�س بو�صع االإ

ن�صان، قبل اأن يعتدي على الطفل الكامن  االإ

يف داخله اأوالً. 

اإن فطرة الطفولة ل�صوف تنهاه عن ذلك 

خرية.  ولو عند حافة اللحظة االأ

اإن م������ن عالم������ات عافي������ة الطفل لدى 

الكبري، عطف الكبري على ال�صغري، 

حنني الكب������ري اإىل احلارة التي منت فيها 

خرين، العطاء ب�ص������خاء،  طفولته، موؤازرة االآ

عق������د �ص������داقات حميمي������ة، املواظبة على 

الق������راءة، ممار�ص������ة الهواي������ات، العفاف يف 

احلب، اإتقان احلرفة. 

ن�ص������ان اإىل �صماع �صوت الطفل  يحتاج االإ

ال������ذي كانه /يحتاج اإىل العودة اإليه، التحاور 

معه، وكلما كان الكبري قريباً من عامل طفولته، 

كلما اأح�ص������ن تربية اأطفال������ه، وكان لهم خري 

رفيق. 

طف������ال خطوات  يخط������و كات������ب اأدب االأ

أدبه، كلما كان مت�صاحلاً  متقدمة مزدهرة يف ا

مع الطفل الكامن يف داخله. 

عل������ى هذا املف�ص������ل البالغ احل�صا�ص������ية 

طفال حيث يكمن دوره  ي�صتغل كاتب اأدب االأ

يف ه������ذا التعامل احلذر م������ع فطرية الطفل 

وه������و يف ذروة تاألقها ومنوه������ا، وذروة تاألقه 

ومنوه من جهة اأخرى. 

كما اأن دوره يكمن اأي�صاً يف اإعطاء �صورة 

أ  للكبار عن عامل اأطفالهم، فالكبري الذي يقرا

اأدب الطف������ل، عليه اأن يتعرف على جوانب مل 

يكن يخربها من ع������امل الطفولة، واملهمة تقع 

نه ارت�صى  على عاتق �ص������انع اأدب الطفل، الأ

دب الطفل دون اأن  بنف�صه اأن يكون �صانعاً الأ

يرغمه اأحد. 

عليه اأن يجيد فن تقدمي الطفولة اإىل عامل 

الكب������ار، وتقدمي الطفول������ة اإىل الطفل بذات 

الوقت، لذلك يقع على عاتقه اأن يواظب على 
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مطالعاته يف ميادين علوم الطفل، والتحليل 

النف�صي ل�صيكولوجية الطفل، حتى يت�صنى له 

اإتقان فن اإدارة الطفولة مبهارة من خالل ما 

ينتج من اأدب يف هذا املحراب. 

دب الطفل تختلف عن  اإن قراءة الكبري الأ

قراءة ال�ص������غري له، والكبري الذي يعيد قراءة 

أه يف �ص������نوات الطفولة، �ص������وف  م������ا كان قرا

لية التلق������ي، وهي قراءة  يختل������ف مفهومه الآ

هامة، وميكن لها اأن تكون مبثابة اإلقاء نظرة 

اإىل الوراء بالن�صبة اإليه، فمن املهم اأن نلتفت 

أي�ص������اً، وال نكتفي بالنظر  لننظر اإىل الوراء ا

مام فقط.  اإىل االأ

أه اأطفالنا،  لذلك منيل اإىل قراءة ما يقرا

بيد اأن ه������ذه القراءة ال تفعل يف طاقاتنا ما 

تفعله يف طاقات الطفل. اإننا نقراأ هذا اللون 

دب حتى نتعرف اإىل اأطفالنا اأكرث مما  من االأ

نعرف. 

طفال  من هنا ميكننا اأن نحكم اأن كاتب االأ

هذا ا�ص������تطاع اأن يعرفنا باأطفالنا اأكرث مما 

أنه مل يفلح يف مهمته، واأن  أو ا كن������ا نعرف عنه ا

كتابت������ه ما هي اإال ه������راء يف هراء، وقد نبلغ 

مرحلة جنّنب كتبه عن متناول اأيدي اأطفالنا 

نه اأديب دخيل اإىل حمراب عامل الطفولة.  الأ

ديب  أدباً قومياً الأ أ ا اإن الطفل الذي يق������را

ناف������ذ اإىل حم������راب طفولته، ي�ص������عر بتما�س 

عالقة رفيفة بني فطرته التي ي�صتوي عليها، 

ديب التي ا�صتوى عليها.  وبني فطرة االأ

يف حمراب القراءة 

ت������وؤدي الق������راءة وظيفة هام������ة يف حياة 

املجتمع������ات، وقد حمل������ت القراءة ر�ص������الة 

مثال لن�رسها يف النا�س ومن تلك  احلكم واالأ

مثال:  االأ

ال ت�ص������قط التفاحة بعيداً عن �صجرتها، 

مثل روماين

من هز بي������ت جاره.. �ص������قط بيته، مثل 

�صوي�رسي

املفل�������س يجت������از ال�ص������وق �رسيع������ا، مثل 

اإجنليزي

اإذا �صبع املرء.. مل يجد للخبز طعماً، مثل 

ا�صكتلندي

رز مطبوخاً، مثل  ما من نبتة حتم������ل االأ

ياباين 

ما اأعظم الن�رس الذي يتم من دون اإراقة 

دماء، مثل اإ�صباين 

من نظر اإىل النا�س بع������ني العلم مقتهم، 

ومن نظر اإليهم بعني احلقيقة عذرهم، مثل 

اإيطايل

كذوب������ة اأرجل، لكن للف�ص������يلة  لي�������س لالأ

اأجنحة، مثل �صيني

ال يق������ول عن احلظ اأعم������ى اإال الذي ال 

يراه، مثل فرن�صي
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الغ�ص������ب ريح قوية تطفئ م�صباح العقل 

مثل اأمريكي 

 على الذين يعط������ون اأن ال يتحدثوا عن 

عطائهم، اأما الذين ياأخذون فليذكروا ذلك، 

مثل برتغايل

ال�صجرة ال�ص������خمة تعطي ظاًل اأكرث مما 

تعطي ثمراً، مثل اإيطايل 

تخلّ�س من همومك بو�ص������عها يف جيبك 

املثقوب

أ�صد فتكاً من اجلوع، مثل اأملاين  التخمة ا

ازرع كل يوم.. تاأكل كل يوم، مثل م�رسي 

ن�ص������ان ال تن�س امل������وت فاإنه لن  أيه������ا االإ ا

ين�صاك، مثل تركي 

ل������ذة االنتقام ال تدوم �ص������وى حلظة، اأما 

بد،  الر�ص������ا الذي يوفره العفو فيدوم اإىل االأ

مثل ا�صباين

احلب والعطر ال يختبئان، مثل �صيني

من لي�س يف حمفظت������ه نقوداً.. ينبغي اأن 

يكون يف ل�صانه حريراً، مثل ماليزي

قطرات املاء القليلة قد ت�ص������نع جدوالً، 

مثل ياباين

يه������ب اهلل الطيور غذاءها، لكن ال بد اأن 

تطري حتى ت�صل اإليه، مثل هولندي

ميكن������ك اأن تبعث الن�ص������ائح واملواعظ، 

ولكنك ال ت�صتطيع بعث مكارم االأخالق، مثل 

تركي 

يبقى احلب ما بقي املال، مثل فرن�صي

أ�ص������خا�س يرغبون يف م�صاعدتك  هناك ا

نهم يرغبون  على و�ص������ع �صلتك على راأ�صك الأ

يف معرفة ما بداخل ال�صلة، مثل اأفريقي 

من يقر�س ماله ل�صديقه يخ�رس االثنني، 

مثل فرن�صي

أة جميلة يحتاج اإىل اأكرث   م������ن يتزوج امرا

من عينني، مثل اإجنليزي 

من كان قفاه من ق�س يخ�ص������ى دائماً اأن 

تندلع فيه النار، مثل فرن�صي 

م������ن �ص������مم على بل������وغ الغاية ا�ص������تهان 

بالو�صيلة، مثل فرن�صي 

م������ن دواعي الرث������اء اأن تنفق الذهب يف 

الطالء، مثل فار�صي 

أكلته  من ارت�ص������ى لنف�ص������ه اأن يكون �صاة ا

الذئاب، مثل فرن�صي

حتى الفئ������ران تع�س القطط امليتة، مثل 

اأملاين 

ال يفت������ح املرء فمه وا�ص������عاً عندما يديل 

باأكذوبة كما يفعل عندما يقول ال�صدق، مثل 

اإ�صباين

ام������دح احلق������ل الكب������ري.. وازرع حق������اًل 

�صغرياً، مثل ياباين 

اإذا كنت ال ت�ص������تطيع االبت�صامة فال تفتح 

دكانا، مثل �صيني
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الوجه احل�ص������ن هو اأقوى خطاب تو�صية 

يحمله �صاحبه، مثل اإجنليزي

من اأ�رس ب�ص������خ�س واحد اأ�ص������بح خطرا 

على مئة، مثل اإيطايل

فعل اخلري مع ناكر اجلميل.. مثل اإلقاء 

ماء الورد يف البحر ،مثل بولندي 

اإذا اأردت اأن تع������رف رقي اأمة فانظر اإىل 

ن�صائها، مثل فرن�صي 

�صياء على غري حقيقتها   كثريا ما نرى االأ

ننا نكتفي بقراءة العنوان، مثل اأمريكي  الأ

خرين دائم������ا اأكرث ملعانا من   اأخط������اء االآ

اأخطائنا، مثل رو�صي 

قناعتك ن�صف �صعادتك، مثل اإيطايل 

من الذي ي�صبقك اإذا كنت جتري وحدك، 

مثل اإثيوبي 

�ص������لح عقل������ك بالعلم خري م������ن اأن تزين 

ج�صدك باجلواهر، مثل �صيني 

عج������اب بالنف�������س ولي������د اجلهل، مثل  االإ

اإ�صباين

ن�ص������مع �ص������قوط املطر وال ن�صمع هبوط 

الم اخلفيفة وال ن�صمع  الثلج، ن�صمع �صخب االآ

الم العميقة، مثل اأملاين  �صمت االآ

احلب الذي يتغذى بالهدايا، يبقى جائعا 

على الدوام، مثل اإجنليزي 

أة التي تتح������دث عن  ح������ذار م������ن امل������را

ف�ص������يلتها، والرج������ل ال������ذي يتح������دث عن 

ا�صتقامته، مثل فرن�صي

أت������ك، و�رسك لوالدتك،  اعط حبك المرا

أيرلندي  مثل ا

ن�ص������ان حكيما ما دام يفت�س عن  يبقى االإ

أنه وجدها ي�ص������بح  احلكم������ة، ومتى اعتقد ا

غبيا، مثل اإيراين 

عامل ابنك كاأمري طوال خم�س �ص������نوات، 

وكعب������د خالل ع�رس �ص������نني، وك�ص������ديق بعد 

ذلك، مثل هندي 

أة ظل الرجل عليه������ا اأن تتبعه ال اأن  امل������را

تقوده، مثل اأمريكي 

اأن تكون اإن�ص������انا اأمر �صهل، اأما اأن تكون 

رجال فهذا �صعب، مثل رو�صي

علمني اأهل������ي الكالم، وعلمن������ي النا�س 

ال�صمت، مثل ت�صيكو�صلوفاكي

 تعزيز �صل�ك القراءة لدى الطفل 

بن������اء على منزل������ة الق������راءة، ودورها يف 

بوين،  ن�ص������ان، اجتهت اأنظار االأ �صخ�ص������ية االإ

واملربني اإىل اأهمية تر�صيخ �صلوك القراءة يف 

طفال.  نفو�س االأ

 لي�������س للطفل اإال الكبار كي يتعلم منهم، 

ويقتدي به������م، والطفل ميي������ل اإىل االقتداء 

باأقرب كب������ري اإليه، ثم مبن ه������م يف درجات 

أو  قرباء، ا أو االأ هل، ا متفاوتة منه �صواء من االأ

أو املدر�صة.  اجلوار، ا
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دب هن������ا ي�ص������كل نافذة هام������ة يتطلع  االأ

الطفل من خاللها اإىل العامل، وي�صكل مفهومه 

دب، وي�ص������غي  حول هذا العامل، اإنه يتلقى االأ

جيداً اإىل الق�ص�س ال�ص������فوية التي ي�صمعها 

خرين.  من االآ

دب،  اإذا كان الكب������ري بحاجة اإىل قراءة االأ

فاإن حاجة ال�صغري اإىل القراءة املوجهة اإليه 

تف������وق حاج������ة الكبري، ذلك اأن ال�ص������غري هو 

يف مرحلة االنفت������اح على احلياة، يف مرحلة 

اكت�ص������اب العوامل اخلارجية التي ت�صهم يف 

بناء �صخ�ص������يته، يف مرحلة تكوين �صخ�صية 

خا�ص������ة به كاإن�صان م�ص������تقل ومنتج وفاعل، 

�رسة التي �صيكّونها، ويف املجتمع  وموؤثر يف االأ

الذي يعي�س بني ظهرانيه، �صخ�ص������ية تتمتع 

بخ�صائ�صها وميزاتها ومواهبها والتي تقف 

على عاملَي الوراثة واالكت�صاب، وما يكت�صبه 

م������ن عوامل خارجية تقف يف درجة متقدمة 

همية، فالطبي������ب ال يرث الطب عن  م������ن االأ

أبيه، لكنه يكت�صبه من الدرا�صة و..، وكذلك  ا

خرى التي حتتاج  بالن�ص������بة اإىل املج������االت االأ

اإىل جهد يف �صبيل اكت�صابها بناء على درجات 

ن�صان، هذه الدرجات  الذكاء التي يتمتع بها االإ

أي�ص������اً عدم تنميتها فتلبث نائمة  التي ميكن ا

من دون اأن يوقظها عامل االكت�صاب والدر�س 

والتنمية. 

يقول جان جاك رو�ص������و عن اأهمية تنمية 

قدرات الطفل حتى ي�صتطيع اأن مييز اخلطاأ 

من ال�صواب: /الطفل الذي ال يح�س باخلطاأ 

وال�صواب ال ي�صتحق العقاب/. 

اإن الطف������ل هو اإن�ص������ان امل�ص������تقبل الذي 

مال والروؤى والطموحات،  تتعلق عليه كل االآ

اإنه �ص������انع حركة امل�ص������تقبل، �صانع ح�صارة 

امل�ص������تقبل. من هنا فاإنه يحت������اج اإىل عناية 

تربوية مركزة، وحذرة. 

اأما الذي يتخذ على عاتقه هذه امل�صوؤولية 

احل�صا�ص������ة يف التعامل مع خميل������ة الطفولة 

وهي يف مهديتها، فاإنه �ص������خ�س موؤمتن على 

هذه املخيلة الطفلي������ة، وهي اأمانة بني يديه 

ن  ل������ن يوجهها وفق توجي������ه موظف بعناية الأ

الطفل قد ينقاد خلف اأحداث ق�صة يقراأها 

اإىل منعرج������ات طرق غري حممودة، وخماطبة 

آلية  ال�ص������غري تختلف عن خماطبة الكبري، وا

التلقي والتاأثر بالن�ص������بة لل�صغري خمتلفة عن 

آلية التلقي والتاأثر بالن�ص������بة للكبري، بل حتى  ا

دب خمتل������ف عن مفهوم  مفهوم ال�ص������غري لالأ

الكبري له. 

طفال ال يقل اأهمية  اإن دور كاتب اأدب االأ

بوين يف البي������ت، ودور املعلم يف  ع������ن دور االأ

املدر�ص������ة، وه������و يق������ف يف �ص������ف واحد مع 

بوين، ومع املعلم وهم يوؤ�ص�صون لنواة كائن  االأ

ب�رسي جديد. 
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أ، ي�ص������عى اإىل تعزيز  ب ال������ذي يقرا اإن االأ

م التي  أبنائه، واالأ �ص������لوك القراءة يف نفو�س ا

أ ت�ص������عى اإىل تعزيز �ص������لوك القراءة لدى  تقرا

أ ي�صعى اإىل تعزيز  اأطفالها، واملعلم الذي يقرا

�صلوك القراءة يف نفو�س تالمذته، واملجتمع 

أ ي�ص������عى اإىل تعزيز �ص������لوك وقيم  ال������ذي يقرا

القراءة يف نفو�س اأفراده. 

كان تول�ص������توي يق������ول باأنه من������ذ نعومة 

اأظف������اره ي�ص������عى اإىل الق������راءة، وعندما بلغ 

أ كتاب  الرابعة ع�رسة من عم������ره كان قد قرا

/األف ليلة وليلة/ وتاأثر ببع�س احلكايا التي 

ربعني حرامي،  اأغنت خميلت������ه مثل حكاية االأ

مري قمر الزمان.  وحكاية االأ

كما عرّب بلزاك عن اإعجابه املبكر بحكايا 

األف ليلة وليلة، وعندم������ا كرب حلم اأن يكتب 

أل������ف ليلة وليلة الغرب، حتى يعرب من خالل  ا

ن�ص������ان، وعن  تلقائية طفولية عن مدركات االإ

م�ص������ادر قوته، ونقاط �ص������عفه كما تعلم من 

حكايا األف ليلة وليلة. 

طفال خ������الل كل ذاك  ا�ص������تطاع اأدب االأ

دب������ي والرتب������وي الطفويل، وخالل  رث االأ االإ

دبية اأن يوؤ�ص�س  �صماء والقامات االأ كل تلك االأ

دبي  الجتاه جدي������د يف التعامل مع الذوق االأ

بالن�ص������بة ل�ص������نوات الطفولة، واأن ي�صهم يف 

االرتقاء بذوق الطفل، واإ�صفاء مل�صات �صفافة 

عليه، اأن ي�ص������هم يف دفع خميلت������ه نحو اآفاق 

ب������داع، وي�ص������جعه على االبت������كار والتفوق  االإ

والتطلع اإىل اجلديد، وميكنني اعتبار اأن هذا 

أثراً اإيجابياً  دبي الذهبي قد ترك ا النت������اج االأ

أ  ن�صان بالفعل بدا ن�صان، واأن االإ على تقدم االإ

بداع لديه، ويتطلع  يفّعل خميلته وطاقات االإ

نحو م�ص������تقبل اأكرث راحة وحمبة، فقدم ثورة 

هائلة يف امللتي ميديا، وو�صائل االت�صال التي 

جعلت النا�س اأكرث قرباً من بع�صهم البع�س. 

اإن �ص������ّناع ه������ذه الث������ورات التكنولوجية 

طفال الذين تفتحت خميالتهم  الكربى هم االأ

ومدركاتهم العقلية وفق توجيه اأدبي وتربوي 

أكله، وا�صتوى على �صوقه.  آتى ا حتى ا

اإذن، املجتمعات التي تويل القراءة عناية 

خا�صة باجلهد والوقت واملال، ا�صتطاعت اأن 

تتمت������ع مبكانة اأوىل م������ن الدرجة املمتازة يف 

مقومات احلياة، ثم تلتها يف الدرجة الثانية 

ق������ل قراءة، ث������م تلتها مادون  املجتمع������ات االأ

قل.  االأ

أبنّي اأن حاجة اأطفالنا اإىل الكتاب  أريد اأن ا ا

هي حاج������ة تقف اإىل جان������ب بقية مقومات 

ول، وال يكفي اأن نعّود  احلياة يف ال�ص������ف االأ

أننا كلما عدنا اإىل البيت حملنا لهم  اأطفالنا ا

ألعاب������ا، علينا اأن نعودهم كي  فاكهة وعنبا وا

أي�صاً، و�صوف  يطلبون منا اأن جنلب لهم كتباً ا

بوية على قدر  ننجح يف مهمتنا الرتبوية واالأ
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ما جنعل اأطفالنا يطلبوا منا كتباً اإىل جانب 

خرى،  احتياجاتهم الطفولية االأ

ويا لها من �ص������عادة عندما ت������رى ابنتك 

أ وت�صمع مو�صيقى هادئة، فتمتلئ  م�ص������اء تقرا

أن������ت تطمئن عليها، ث������م تُظهر لها  غبطة وا

�ص������عادتك، وت�ص������ّجعها على ذلك من خالل 

مكافاأتك لها. 

أ، طفلة تهذب نف�ص������ها   اإنها طفل������ة تقرا

أاّل تخاف  باملطالعة واملو�ص������يقى، اإذاً عليك ا

ن اخلوف كل اخل������وف على طفل  عليه������ا ،الأ

أ وال ي�ص������مع املو�صيقى، كما اأن اخلوف  ال يقرا

أ وال ي�ص������تمع  كل اخلوف على جمتمع ال يقرا

املو�ص������يقى، اإذ ذاك ال يهمه اإن كان يقف يف 

أو ال�صف  أو ال�صف الثاين، ا ول، ا ال�ص������ف االأ

خري.  االأ

 اإن������ه جمتم������ع يعي�س خارج دائ������رة اإيقاع 

احلياة، وخارج دائرة مدركات معارف احلياة 

حتى يبلغ مرحلة ال يكتفي فيها باملراوحة يف 

امل������كان، بل يرتاجع نحو الوراء من خالل كل 

عنا�������رس حياته، حيث ال �ص������م�س ت�رسق على 

ظلمته كل �ص������باح، اإنه جمتمع ظالمي يحتاج 

اإىل ن������ور الق������راءة كي يبدد ف�ص������حة ظالمه 

الدام�س. 

الق������راءة هنا ت�ص������خ قوة اإىل �صخ�ص������ية 

الطفل، وحت�ص������نه �ص������د م�ص������اعر الهزمية 

والياأ�س واخلنوع، اإنها ت�ص������خ اإىل �صخ�صيته 

�رساق، نفحات  نفحات البطولة، نفح������ات االإ

الزهو املباركة. 

اإنه طفل تتفتح مدركاته العقلية والنف�صية 

أنوار القراءة.  والبدنية يف حمراب ا

لذلك نرى الت�ص������جيع نحو تنمية مواهب 

الطفل حتى تتوثق عالقته بالقراءة. 

طف������ال اإىل التعبري عن   مييل بع�������س االأ

مر  أنف�ص������هم من خالل الكتاب������ة، وحقيقة االأ ا

همية  ف������اإن م������ا يكتبه الطف������ل هو بال������غ االأ

بالن�ص������بة لكاتب الطفل بوجه خا�س، اإذ اإنه 

يتمك������ن من الول������وج اإىل ع������امل الطفولة من 

خالل ما يع������رب عنه هذا الطفل، وهي كتابة 

حتتاج اإىل �صيء من اجلهد يف �صبيل حتليلها 

وتاأويلها، وا�صتخراج جواهر ما يريد الطفل 

أدبية �ص������بيهة  م������ن خاللها، اإنها �ص������فحات ا

باأريج زهرة تتفتح با�صتحياء للتو يف حديقة 

املنزل. 

طفال دائماً على  أو�صكار وايلد: /االأ يقول ا

ن مينحوا َمن هم اأكرب �صناً منهم  ا�ص������تعداد الأ

كل الفائدة التي قالوها من قلة جتاربهم/. 

أ بتدبر   يحتاج كاتب ق�صة الطفل اأن يقرا

وتاأمل ما يكتبه الطف������ل من اأفكار، واإن كان 

أي�ص������اً، فيمكنه اأن ينظر  يتمتع بذائقة فنية ا

طفال، هنا ي�صتخل�س �صيئاً  اإىل ما ير�صمه االأ

طفال ذاك ال�ص������يء الذي  جديداً من عامل االأ

اأخفق يف ا�صتخال�ص������ه وهو يتح������دث اإليهم 
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أاّل يقول  ن الطفل ميك������ن ا وجه������اً لوج������ه، الأ

كل �ص������يء من خالل اللفظ الل�ص������اين املبا�رس 

ب�صبب بع�س العوامل النف�صية، فهو قد يلقى 

أو ي�صعر  حرجاً يف ا�صرت�ص������ال حديث طويل، ا

أنه من  بحي������اء وهو يعرب عن م�ص������اعره، بيد ا

دبي، ال يواجه هذه  خ������الل التعبري الفني واالأ

امل�صكلة، بل قد يعرب ب�صكل اأكرث جناعة وقوة 

ن اخليال يف ه������ذه احلالة يكون له معيناً،  الأ

أي�ص������اً الوحدة التي يكون فيها تعينه على  وا

الرتكيز فيما يود البوح به. 

اإذن، علي������ه اأن يكون قارئ������اً لي�س جيداً 

أي�ص������اً،  دب الذي يكتبه الطفل، بل بارعاً ا لالأ

دبي  ويتمتع بقوة مالحظة يف تلقي الن�س االأ

الذي ينظر فيه. 

م������ن جهة اأخرى، ميكننا اال�ص������تفادة من 

الق�ص������ة التي يكتبها الطف������ل يف حماولة منا 

ج������راء مقارنات بينها وبني الق�ص������ة التي  الإ

طفال، وهي مقارنة ميكن  يكتبها الكب������ار لالأ

همية الق�صوى بالن�صبة  اأن تكت�صب درجة االأ

نه  لكات������ب الطفل على وجه اخل�ص������و�س، الأ

دبي مع خميلة  ي�صتمد منها زاد التخاطب االأ

الطفل يف عالقة تكاملية - هذه املرة - بني 

الطفل املبدع، وب������ني الكاتب الكبري املتلقي، 

ثم قلب هذه العالقة بكثري من احلذر لتولد 

منه������ا ثنائية عالق������ة تكاملية ب������ني الكاتب 

املبدع، وبني الطفل املتلقي. 

اإن ما يكتبه الطفل يكت�ص������ب اأهمية اأوىل 

قبل اأي كتابة اأخرى �ص������واء كانت من الكبار 

طفال، مهما كانت  للكبار، اأو من الكب������ار لالأ

هذه الكتابات متقدم������ة يف درجات التحليل 

طفال  والتوفيق، لكنها بالن�صبة لكاتب اأدب االأ

تفتقد روح التلقائية الطفلية يف التعبري، هذه 

طفال  التلقائية التي هي امتي������از خا�س باالأ

دون غريهم. 

أريد اأن اأو�ص������ح باأن التلقائية هنا ت�صبه  ا

آلتي ت�ص������وير فيدي������و، واحدة يحملها  حمل ا

خ������رى يحملها طفل، فرنى الرجل  رجل، واالأ

نه ي�صعر باأن  يرّكز على مقاطع الت�ص������وير الأ

ر مُيثله، ويجلب عليه م�صوؤولية، بيد  امل�ص������وَّ

اأن الطف������ل يق������وم بالت�ص������وير التلقائي دون 

ر ميثله، واإذا كان  اأن يخطر بباله اأن امل�ص������وَّ

الت�صوير يف موقع ح�صا�س، فنلجاأ اإىل ما قد 

نه يكون قد  وىل الأ �ص������وره الطفل بالدرجة االأ

التقط احلقيقة كلها بتلقائيته. 

التلقائية تكت�صب درجة الت�صديق والثقة 

اأكرث من غريها، وبناًء عليها قد ت�صدر اأحكام 

ق�ص������ائية هامة بحق الكبار الذين وقعوا يف 

قف�س تلقائية طفل. 

وبناًء على هذه الثق������ة، يعتمد الكثريون 

طف������ال يف معرفة احلقائق،  على تلقائية االأ
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أبيه لبع�س الوقت  فعندما يخرج طفل م������ع ا

من البي������ت، ميكن اأن ت�ص������األه اأمه فيما بعد 

حاديث التي  ماك������ن واالأ �ص������خا�س واالأ عن االأ

نها تدرك باأنه �ص������يقول احلقيقة  �ص������معها، الأ

أبيه الذي قد يواري بع�س  كلها رمبا اأكرث من ا

احلقيقة. 

هل التحقيق  أي�صاً بالن�صبة الأ وهذا يحدث ا

يف احل������وادث واجلرائ������م التي تق������ع بوجود 

اأطف������ال، ورغم اأن الطفل �ص������خ�س اليوؤخذ 

أو البلوغ، اإال  بقوله كونه دون �ص������ن الر�ص������د ا

اأن قول������ه يوؤَخذ على حممل الثقة بالن�ص������بة 

م يف  للمحق������ق، كما هو احلال بالن�ص������بة لالأ

البيت. 

وهك������ذا، ف������اإن كاتب ق�ص������ة الطفل يثق 

بالق�ص������ة التي يكتبها الطفل، وي�ص������عى اإىل 

قراءتها بكثري من التدبر والتاأمل والتاأويل. 

طفال عرب التاريخ بالعبقرية  ا�ص������تهر االأ

غريق ي�ص������فون العبقرية  والنب������وغ، وكان االإ

لهي.  لهام االإ أو باالإ باجلنون املقد�س، ا

ا�ص������تطاع الطفل /كارك ويت/ اأن يلفت 

نظ������ر الع������امل اإىل عبقريته عندما ا�ص������تقبلته 

جامع������ة اليب������زغ دكت������وراً للفل�ص������فة وهو يف 

مر  الرابع������ة ع�رسة م������ن عمره، وكذل������ك االأ

بالن�صبة ل�لفيزيائي ال�ص������هري /اللورد كلفن/ 

الذي دخل جامعة /غال�ص������كو/ يف العا�رسة 

ألقاباً جامعية  من عمره، وبعد �ص������نتني حقق ا

متقدمة. 

التقت�رس العبقرية على فئة دون غريها، 

ففي درا�ص������ة ل� /جانكز/ ع������ام1964 يقول 

باأنه تعرف عل������ى فئة من العباقرة يف اأحياء 

�ص������يكاغو الفق������رية، ولكن ذل������ك يحتاج اإىل 

البحث عن هذه املواهب. يقول: /لكي جتد 

اأطف������اال موهوبني، ح�ص������بك اأن توؤمن بذلك، 

وترغب رغبة حقيقية يف البحث عنهم/. 

حت������ى اإننا ميك������ن اأن نع������رث على مالمح 

بداع من خالل قراءة �صفحات  العبقرية واالإ

دبية،  اأدب النا�صئة يف ال�صحف واملجالت االأ

فرنى اأفكاراً مده�صة يكتبها اأطفال. 

اإن الطفولة �ص������بيهة بزهرة يانعة �صفافة 

وىل من الربيع،  ي������ام االأ تظه������ر للوجود يف االأ

وحتت������اج اإىل عناي������ة مرك������زة، وعوامل بيئية 

طبيعية حتى يكتمل منوها، وتتفتح اأوراقها، 

وتقدم للبيت كله، للحديقة كلها اأريج عطرها 

الفواح، ثم تهب طيب الع�صل من خالل نحلة 

تقوم بزيارة اإليها، ثم تقدم ان�رساحاً، وراحة 

نف�س ونظر لناظرها، ثم تقدم مل�صة جمالية 

اإىل احلياة. 

كلما كانت العناية برتبية الطفل مركزة، 

كلما ا�ص������تمد الطفل مالمح �صخ�ص������يته من 

دبية.  �صلب هذه العناية الرتبوية واالأ



55 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

االرتقاء يف درجات القراءة

دبية املعا�رسة- ترجمة جابر ع�ص������فور- دار الفكر للدرا�صات والن�رس- القاهرة  رومان �ص������لدن- النظرية االأ  -1

.1991

الن�س والتاأويل - بول ريكور -ترجمة من�صف عبد احلق-.  -2

مناء القومي بريوت1988. 3-  جملة العرب والفكر العاملي - العدد الثالث - مركز االإ

حول النقد الن�ص������وي - كاترين �صتيمب�صون- ترجمة �صالفة احلجاوي- دار ال�صوؤون الثقافية العامة - بغداد   -4

.1989

دبي يف جدة 1994. 5-  نظرية التلقي - روبرت هوب- ترجمة عز الدين اإ�صماعيل ط1 - النادي االأ

آرثر غنيت�س- مكتبة النه�صة امل�رسية– القاهرة1954. علم النف�س الرتبوي ا  -6

الرتبية و�صيكولوجيا الطفل - ويل�صن بوتر - ترجمة اأديب يو�صف- املطبعة التعاونية- دم�صق1958.  -7

املراجع

¥µ



االقت�صاد املعرفــي

�لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 56

ات التي �ش������هدها العامل خالل  نَّ التغيرّ
 باأ
)1(
يكت������ب الباحث »زكي املي������الد«

ات هامة، تفوق بكثي ما �ش������هده العامل خالل  خيي������ن، كانت تغيرّ
العقدي������ن الأ

 .
)2(
ن�شانية أثٌر كبي على تطور املجتمعات الإ القرون ال�شابقة جميعها، وكان لها ا

ولقد ارتبط النظام العاملي ب�ش������كٍل كبي مب�شتوى التكنولوجيا ال�شائدة، فبعد 

وىل التي بداأت يف انكلرتا، والتي ا�شتندت اإىل املخرتعات 
الثورة ال�شناعية الأ

العلمية، تلتها الثورة ال�ش������ناعية الثاني������ة بعد احلرب العاملية الثانية، ومن ثم 

اأديب وباحث وترب�ي �ص�ري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

االقت�صاد املعرفــي

د. هزوان الوز

❁
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الثورة املعلوماتي������ة يف نهاية القرن الع�رشين 

وم������ا واكبه������ا من تط������ور هائ������ل يف خمتلف 

املجاالت التكنولوجية وو�ص������ائل االت�ص������ال، 

وهذه الثورة تقوم على 

�صا�ص������ي يف جمال البحوث  اال�ص������تثمار االأ

العلمي������ة املكّثفة، وهذا م������ا اأدى اإىل اقرتان 

االقت�ص������اد اجلدي������د باملعلوم������ات واملعرفة 

والتكنولوجيا.

لقد �صّكلت اإدارة املعرفة اأحد التطورات 

الفكري������ة املعا�رشة الت������ي اقرتحت يف بادئ 

م������ر كاأط������ر ومداخل جديدة يف درا�ص������ة  االأ

عمال املنّظمة، و�رشعان ما حتّولت  وفهم االأ

اإىل ممار�ص������ة عملية، اأكرث مالءمًة للتغيريات 

عمال، وق������د تعاظم  املت�ص������ارعة يف ع������امل االأ

نَّ بناء امليزة التناف�صية 
أ أُدرك ا أْن ا دورها بعد ا

أ�صا�ص������اً عل������ى املوجودات  واإدامته������ا يعتمد ا

�ص������ول املعرفية  الفكري������ة، وحتديداً على االأ

بداع  واال�ص������تثمار فيها، مب������ا يُعّزز م������ن االإ

امل�ص������تمر، �صواء على �ص������عيد املنتج اأو على 

نتاجية. �صعيد العملية االإ

لق������د تزايد االهتم������ام باملدخل املعريف، 

طر النظري������ة املنبث�قة عنه،  وحتدي������داً يف االأ

أو اقت�صادية  والتي تُعالج مو�صوعات اإدارية ا

م������ع تنامي ظاهرة التغيري املت�ص������ارع يف بيئة 

عمال، نتيج������ة لت�ص������اوؤل دور النظريات  االأ

واملداخ������ل الت������ي كانت �ص������ائدة عن و�ص������ع 

احلل������ول ملواجهة هذا التغيري، ال�ص������يما بعد 

اإدراك اأهمي������ة املعرف������ة بو�ص������فها موجوداً 

أه������داف املنظمة ودورها  مهم������اً يف حتقيق ا

يف التح������ول الكبري نحو االقت�ص������اد املعريف، 

ال������ذي يُرّكز على اال�ص������تثمار يف املوجودات 

الفكري������ة واملعرفية غري امللمو�ص������ة، اأكرث من 

تركيزه عل������ى املوجودات املادية امللمو�ص������ة، 

وازداد هذا الدور اأهميًةً مع �ص������يادة مفهوم 

ع�������رس املعرفة الذي من متطلباته اأال تكتفي 

املنظمات بتوف������ري املعلومات فقط، بل يجب 

ن�ص������اين بكامل قدراته يف  نرْ يعمل الفكر االإ
أ ا

حتليل املعلومات واال�صتفادة منها.

اكت�ص������بت املعرف������ة يف جم������ال منّظمات 

عم������ال اأهمّي������ة وا�ص������حة يف جن������اح تلك  االأ

املنظمات ويف اإ�صهامها بتحولها اإىل االقت�صاد 

املع������ريف، واملعرف������ة اأغلبها �ص������مني، حيث 

فراد، وتعتمد  تتواف������ر يف اأذهان وعق������ول االأ

على حد�صهم وخرباتهم ومهاراتهم وقدراتهم 

أنها تتوافر ب�صيغة معلومات  التفكريية، كما ا

ذات معنى عن ال�ص������وق والزبون واالت�صاالت 

والتقنية. وتعد املعرفة موجوداً غري ملمو�س، 

ولكنه حم�صو�س ومقا�س، وتوؤّدي دوراً حا�صماً 

يف حتقيق امليزة التناف�صية.

يقول الدكتور »حممد �ص������وكت علّيان« يف 

بحثه )االقت�صاد املعريف( باأنه نتيجًة للتطور 

الهائل يف العلم والتكنولوجيا ، حتّقق نوع من 
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الرتاك������م املعريف حازته ال������دول املتقدمة يف 

أو ارتبط  الغالب .  هذا الرتاكم املعريف واكبه، ا

همية :  به، وانبثق عنه، تطوران يف غاية االأ

أ�صمايل .  ول: هو الرتاكم الرا  االأ

 الثاين: هو ال�رسع������ة يف التقدم العلمي 

والتكنولوجي والذي جت�ّص������د يف تكنولوجيا 

االت�صال وثورة املعلومات.

من ه������ذا الواقع،   ن�ص������اأ تداخل كبري بني 

جمموع������ة من الظواه������ر والعملي������ات ،  ومن 

ث������م بني املفاهي������م التي ا�ص������تخدمت للتعبري 

عنها .  ومن هذه املفاهيم :  اقت�ص������اد املعرفة ،  

االقت�ص������اد املبني على املعرفة،  االقت�ص������اد 

اجلدي������د ،  االقت�ص������اد م������ا بعد ال�ص������ناعي،  

االقت�ص������اد الرم������زي،  اقت�ص������اد املعلومات،  

أو  أ�������س املال الب�رسي ، الثقاف������ة املعلوماتية ا را

ثقاف������ة املعلوم������ات،  التكنولوجي������ا الرقمية ، 

الفجوة املعرفي������ة، الفجوة الرقمية، التجارة 

لكرتونية.  االإ

اإنَّ حتديد املق�ص������ود باقت�ص������اد املعرفة 

)كما يقول الدكتور علّيان( كفيل بف�س هذا 

ق������ل في������ه كثري من  أو عل������ى االأ اال�ص������تباك،  ا

التو�صيح .  فاقت�ص������اد املعرفة هو االقت�صاد 

عظم من  ال������ذي حُتّقق فيه املعرفة اجلزء االأ

نَّ املعرفة - 
أ القيمة امل�ص������افة .  ومعنى ذلك ا

أ�صا�صياً  يف هذا االقت�صاد -  تُ�ص������ّكل مكوناً ا

نتاجي������ة كم������ا يف الت�ص������ويق ،   يف العملي������ة االإ

نَّ النمو ي������زداد بزيادة 
أ أي�ص������اً ا ومعنى ذلك ا

نَّ هذا 
أ هذا املكّون .  ومعن������ى ذلك مرة ثالثة ا

النوع من االقت�صاد اإمنا ينه�س على اأكتاف 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ص������ال،  باعتبارها 

�صا�صية التي منها ينطلق اقت�صاد  املن�ص������ة االأ

املعرفة.

وهذا التعريف ي�صمح بالتمييز بني نوعني 

من هذا االقت�صاد : 

ول: هو اقت�شاد املعرفة، وهو  الن���وع االأ

االقت�ص������اد الذي يقوم عل������ى املعلومات من 

لف اإىل الياء،  اأي اإنَّ املعلومات هي العن�رس  االأ

نتاجية ،  واملعلومات هي  الوحيد يف العملّية االإ

املنتج الوحيد يف هذا االقت�صاد ،  واملعلومات 

أو حُتّدد  وتكنولوجياته������ا، هي التي تُ�ص������ّكل ا

نتاج وفر�س الت�صويق وجماالته .   أ�ص������اليب االإ ا

فكار  ورمبا يُق�ص������د باملعلومات هنا جمرد االأ

والبيانات .  ورمبا ت�ص������مل البح������وث العلمية 

واخل������ربات وامله������ارات ،  وكالهما �ص������حيح .  

نَّ هذا ال�صكل من االقت�صاد هو نف�صه 
أ املهم ا

أو االقت�ص������اد الرمزي  اقت�ص������اد املعلومات، ا

وهو نف�صه االقت�صاد ما بعد ال�صناعي . 

 النوع الثاين: هو االقت�شاد املبني على 

املعرفة،  وهو الذي تلعب فيه املعرفة دوراً يف 

خلق الرثوة .  لكن ذلك لي�س بجديد ،  فقد ظل 

للمعرفة دوراً قدمياً ومهماً يف االقت�ص������اد،  

نَّ حجم امل�ص������احة التي 
أ لك������ن اجلديد ه������و ا
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حتتلها املعرفة يف هذا االقت�ص������اد اأكرب مما 

.  بعبارٍة 
ًً
�ص������بق واأكرث عمقاً مم������ا كان معروفا 

اأخ������رى، قدمياً، كانت املعرفة تُ�ص������تخدم يف 

حتويل امل������وارد املتاحة اإىل �ص������لع وخدمات 

ن يف ه������ذا النوع من  ويف حدود �ص������يقة .  االآ

االقت�ص������اد مل يعدرْ هناك حدود لدور املعرفة 

يف حتويل هذه املوارد ،  بل وتعدت يف دورها 

كل حدود ،  واأ�صبحت تخلق موارد جديدة وال 

تكتفي بتحويل املوارد املتاحة فقط . 

ول،  و�صرنّكز يف بحثنا هذا على النوع االأ

وهو اقت�صاد املعرفة.

 Knowledge( مفه�م اقت�صـــاد املعرفة

:)economy

طار العديد من  لقد وردت حتت هذا االإ

 ،
)3(

راء التي تناولت مفهوم اقت�صاد املعرفة االآ

فمنه������ا من يرى باأّنه االقت�ص������اد الذي يدور 

حول احل�صول على املعرفة، وامل�صاركة فيها، 

وا�ص������تخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف 

حت�ص������ني نوعية احلياة مبجاالتها كافًة، من 

فادة من خدم������ة معلوماتية ثرية،  خ������الل االإ

وتطبيقات تكنولوجية متطورة، وا�ص������تخدام 

العقل الب�رسي كراأ�س للمال، وتوظيف البحث 

.
)4(

العلمي

نَّ االقت�ص������اد 
أ خ������ر ي������رى ا والبع�������س االآ

املعريف هو اإح������داث جمموعة من التغيريات 

اال�صرتاتيجية يف طبيعة املحيط االقت�صادي 

وتنظيمه ليُ�ص������بح اأكرث ا�ص������تجابًة وان�صجاماً 

مع حتّديات العومل������ة وتكنولوجيا املعلومات 

واالت�ص������االت، وعاملي������ة املعرف������ة، والتنمية 

التكاملي،  ال�ص������مويل  امل�ص������تدامة مبفهومها 

فاملجتم������ع املبني على امتالك زمام املعرفة، 

وعلى امل�صاهمة يف تعميقها وتطوير فروعها 

املختلفة، يكون موؤّهاًل اأكرث من غريه لل�ص������ري 

يف ركب التقدم. 

أنه  ا ويعّرفه بع�������س االقت�ص������اديني على 

أ�ص������ا�س اإنتاج  االقت�ص������اد الذي يق������وم على ا

وثماره������ا  نتائجه������ا  وا�ص������تخدام  املعرف������ة 

حرى ا�ص������تهالكها باملعنى  أو باالأ واإجنازاتها، ا

االقت�صادي ملفهوم اال�صتهالك، وبذلك تُ�صّكل 

أ�صا�ص������ياً  املعرف������ة مبفهومها احلديث جزءاً ا

من ث������روة املجتم������ع املتطور وم������ن رفاهيته 

.
)5(

االجتماعية

وهن������اك تعريف يقرن اقت�ص������اد املعرفة 

باقت�ص������اد املنتج������ات الذكي������ة، اأي اإنَّ هذه 

املنتجات هي بع�س مالمح اقت�صاد املعرفة، 

القائم عل������ى تكّتل املعلوم������ات وتراكمها يف 

جهاز الكومبيوتر، الذي يقوم بدوره بتحليلها 

وتن�ص������يقها ليتعاطى مع اأح������داث الواقع مبا 

يتنا�ص������ب معها، متام������اً كم������ا يتعاطى معها 

.
)6(

ن�صان الرا�صد االإ

ويختلف اقت�صاد املعرفة عن االقت�صاديات 

وج������ه املهمة، حيث خ������رى يف عدٍد من االأ االأ
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 ال مُيك������ن نقل ملكي������ة املعرفة م������ن طرٍف 

نتاج  اإىل ط������رٍف اآخر على عك�������س عنا�رس االإ

أنه يّت�صم باأنه اقت�صاد وفرة اأكرث  خرى، كما ا االأ

من كونه اقت�ص������اد ندرة، فعلى عك�س اأغلب 

املوارد التي تن�صب جراء اال�صتهالك، تزداد 

املعرفة يف الواقع باملمار�ص������ة واال�ص������تخدام، 

وتنت�رس بامل�صاركة.

اإنَّ ا�صتخدام التقانة املالئمة ت�صمح بخلق 

أ�صواق ومن�صاآت افرتا�صية تُلغي قيود الزمان  ا

لكرتونية التي  واملكان من خ������الل التجارة االإ

توّفر كثرياً من املزايا، مثل تخفي�س التكلفة، 

ورفع الكف������اءة وال�رسعة يف اإجناز املعامالت 

.
)7(

على مدار ال�صاعة وعلى نطاق العامل

املعرف������ة  اقت�ص������اد  مفه������وم  تط������ور  اإنَّ 

أك������رب يف املجتمعات  ه������و انعكا�������س ملفه������وم ا

أبعاد التعليم  ن�صانية، فهو بذلك يُعيد ر�صم ا االإ

والتدريب يف جميع املراحل، فالنا�س جميعاً 

أو متعلمني تبعاً لل�صلعة  �صي�صبحون متدربني ا

التي �صيتعاملون معها، وعليه فالبّد من طرح 

أ�ص������اليب متطورة  مفاهيم جديدة للتدريب وا

للتعلي������م، واإنرْ مل تكن موا�ص������يع التعليم هذه 

أنه������ا تُعلّم النا�س كيف  مبا�رسًة، ولكن يكفي ا

يتعلم������ون، وكيف يكون التدري������ب والتطوير 

الذاتي جزءاً مهماً من حياتهم اليومية، وما 

لك������رتوين اإال بداية لهذا  مفهوم التعلي������م االإ

التحول يف املفاهيم القدمية للتعليم، فاليوم 

أو ربة البيت احل�ص������ول على  مُيكن للموظف ا

أو دورة تدريبية من خالل  �ص������هادة جامعي������ة ا

اجلامعات االفرتا�ص������ية التي تطرح براجمها 

.
)8(

نرتنت ودوراتها على �صبكة االإ

قد يح������دث اأحياناً خلٌط بني م�ص������طلح 

أنه يوجد  املعرفة وم�ص������طلح املعلومات، اإال ا

ف������رٌق كبري بني االثنني، فاملعرفة تختلف عن 

نها ت�ص������تلزم وج������ود قدرة على  املعلومات الأ

التعلّ������م، وهي ال تتكّون فق������ط من معلومات 

ذات طابٍع عام، بل كذلك من دراية ومهارات 

ف������راد واملنظمات التي ال  مرت�ّص������خة لدى االأ

مُيكن عزلها ب�صهولة عن حميطها. فيبدو لنا 

بالتايل توليد املعارف اجلديدة وكاأنه عملية 

.
)9(

تعلّم

ويف بداية الت�ص������عينات ب������رزت مقاربات 

نَّ االقت�ص������اديات املرتك������زة على 
أ مفاده������ا ا

املعرف������ة تتكّون من ظاه������رة مزدوجة تتمّثل 

وىل يف نزعة طويل������ة مرتبطة  الظاه������رة االأ

نت������اج املعارف  �ص������ة الإ بزيادة املوارد املخ�صّ

أبح������اث وتنمية،  ونقله������ا )تعليم، تدري������ب، ا

تن�صيق اقت�ص������ادي(، والظاهرة الثانية تتمّثل 

يف ح������دث تكنولوجي هام ج������داً، وهو بروز 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت اجلديدة، 

اللذي������ن يتميزان بنمط جديد ل�ص������ري العمل 

وامتالكها،  املع������ارف  ون�������رس  االقت�ص������ادي، 

وزيادة التاأثريات اخلارجي������ة للمعرفة، وقد 
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اأدت هذه الظاه������رة اإىل ظهور 

االقت�ص������اديات املرتك������زة على 

املعرفة، اأي انت�ص������ار تكنولوجيا 

واالت�ص������االت  املعلوم������ات 

اجلديدة، الت������ي عّززت ازدهار 

الن�ص������اطات املكّثف������ة يف جمال 

تاأثرياتها  خ������الل  م������ن  املعرفة 

 .
)10(

الرئي�صية يف االقت�صاد

�صمات االقت�صاد املعريف:

يتمّي������ز االقت�ص������اد املعريف 

مبجموع������ة من ال�ص������مات، من 

اأهمها:

أ�صا�صية  - االعتماد ب�صورة ا

امل������وارد  عل������ى اال�ص������تثمار يف 

الب�رسية باعتباره������ا راأ�س املال 

الفكري واملعريف.

القوى  عل������ى  االعتم������اد   -

واملتخ�ص�ص������ة  املوؤّهلة  العاملة 

التقني������ات  عل������ى  واملدّرب������ة 

اجلديدة.

- انتق������ال الن�ص������اط االقت�ص������ادي م������ن 

اإنتاج و�ص������ناعة ال�ص������لع اإىل اإنتاج و�ص������ناعة 

اخلدم������ات املعرفية نتيجة لتق������ارب العديد 

من هذه ال�صناعات، )مثاًل علوم احلا�صوب، 

.
)11(

االت�صاالت و�صناعة املحتوى(

- اعتماد التعلم والتدريب امل�ص������تمرين، 

أو ما يُ�صمى باإعادة التاأهيل،  واإعادة التدريب، ا

والتاأهيل امل�صتمر.

املعلوم������ات  تكنولوجي������ا  توظي������ف   -

واالت�ص������االت توظيفاً يّت�صم بالفعالية، ملا له 

تاأثري على جمريات االقت�ص������اد ب�صكٍل خا�س، 

واحلياة االجتماعية ب�صكٍل عام.

- تفعي������ل عملي������ات البح������ث والتطوير 

كمحرك للتغيري والتنمية.
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- ارتف������اع الدخل ل�ص������ّناع املعرفة كلما 

ارتفع������ت وتنوع������ت موؤهالته������م وخرباته������م 

وكفاءاتهم. 

ركائز االقت�صاد املعريف:

أ�صا�صه على  يرتكز االقت�صاد املعريف يف ا

أربعة ركائ������ز )Four pillars(، وهي على  ا

:
)12(

النحو التايل

1- االبتكار )البح������ث والتطوير(: نظام 

فعال من الروابط التجارية مع املوؤ�ص�ص������ات 

كادميية وغريها من املنظمات التي ت�صتطيع  االأ

مواكبة ث������ورة املعرفة املتنامية وا�ص������تيعابها 

وتكييفها مع االحتياجات املحلية.

2- التعلي������م: وه������و م������ن االحتياج������ات 

نتاجية والتناف�صية االقت�صادية.  �صا�صية لالإ االأ

نرْ توفر اليد 
أ حي������ث يتعنّي على احلكوم������ات ا

أو راأ�س املال  بداعي������ة، ا العامل������ة املاهرة واالإ

الب�������رسي القادر على اإدم������اج التكنولوجيات 

احلديثة يف العمل. وتنامي احلاجة اإىل دمج 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ص������االت ف�ص������اًل 

بداعية يف املناهج التعليمية  عن املهارات االإ

وبرامج التعلم مدى احلياة.

3- البنية التحتية املبنية على تكنولوجيا 

املعلوم������ات واالت�ص������االت: التي تُ�ص������ّهل ن�رس 

وجتهي������ز املعلوم������ات واملع������ارف وتكييفه������ا 

م������ع االحتياج������ات املحلية، لدعم الن�ص������اط 

االقت�صادي وحتفيز امل�صاريع على اإنتاج قيم 

م�صافة عالية.

4- احلاكمي������ة الر�ص������يدة: والت������ي تقوم 

أ�ص�������س اقت�ص������ادية قوية ت�صتطيع توفري  على ا

طر القانونية وال�صيا�ص������ية التي تهدف  كل االأ

نتاجية والنمو. وت�ص������مل هذه  اإىل زي������ادة االإ

ال�صيا�ص������ات التي تهدف اإىل جعل تكنولوجيا 

أك������رث اإتاحًة وي�رساً،  املعلومات واالت�ص������االت ا

وتخفي�س التعريفات اجلمركية على منتجات 

التكنولوجي������ا وزي������ادة الق������درة التناف�ص������ية 

للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.

عنا�رس االقت�صاد املعريف:

ال ب������ّد لالقت�ص������اد املعريف م������ن عنا�رس 

داعمة له، مُيكن تلخي�صها كما يلي:

1-  بني������ة حتتية جمتمعية داعمة، تتمثل 

بالك������وادر املدّربة ذات امل�ص������توى العايل من 

التاأهيل.

2-  تطور و�صائل االت�صال والتوا�صل بني 

اأفراد املجتمع.

3-  الرتكيز على رفع م�ص������توى التعليم، 

والعمل على دع������م عملية التدريب والتاأهيل 

امل�ص������تمر، واإقامة املعاه������د ومراكز التدريب 

املتخ�ص�صة.

4-  تاأهي������ل العمل واملهنيني ال�ص������تيعاب 

التكنولوجيا احلديثة.

5-  اإيج������اد منظومة بح������ث وتطوير يف 
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خمتلف املجاالت العلمية والتكنولوجية قادرة 

نَّ هذه املنظومة هي 
بداع واالبتكار، الأ على االإ

التي �صتلعب دوراً هاماً وحمورياً يف االرتقاء 

باالقت�صاد من خالل ما تقدمه من معطيات 

علمي������ة حتتل دور الريادة يف رفع امل�ص������توى 

آٍن واحد. االقت�صادي واملعريف يف ا

م�صتلزمات اقت�صاد املعرفة:

لكي ي�ص������تمر عطاء االقت�ص������اد املعريف 

وي�ص������تمر بالنهو�������س، هن������اك جمموعة من 

امل�ص������تلزمات الت������ي يج������ب توافره������ا، م������ن 

:
)13(

أبرزها ا

- اإعادة هيكلة االقت�صاد العام وتر�صيده، 

�������س لتعزيز املعرفة،  نفاق املخ�صّ وزي������ادة االإ

�صا�ص������ي، و�صوالً  ابتداًء من مرحلة التعليم االأ

أي�ص������اً  نفاق ا اإىل التعليم اجلامعي، وزيادة االإ

على مراكز البحث العلمي.

- العم������ل على تطوير راأ�س املال الب�رسي 

دارات اإيجاد املناخ  بنوعية عالية، وعل������ى االإ

املنا�صب للمعرفة، فاملعرفة اليوم لي�صت ترفاً 

فكرياً، بل اأ�ص������بحت اأهم عن�رس من عنا�رس 

نتاج. االإ

- توعية امل�صتثمرين واملوؤ�ص�صات وال�رسكات  

نَّ 
أ اإىل اأهمية االقت�ص������اد املعريف. واملالحظ ا

ال�رسكات العاملية الكربى، تُ�ص������اهم يف متويل 

جزء من تعليم العاملني لديها ورفع م�ص������توى 

�������س جزءاً مهماً  تدريبهم وكفاءتهم، وتُخ�صّ

من ا�صتثماراتها للبحث العلمي واالبتكار. 

يُرّك������ز الباحث������ون عموم������اً عل������ى تقدمي 

ثورة تكنولوجيا املعلومات كفر�ص������ة للتطور 

االقت�ص������ادي واملع������ريف الذي يتيح ت�ص������كيل 

قاعدة را�صخة لالزدهار االقت�صادي. ولكن 

نَّ هذه الث������ورة تخلق يف 
أ مما ال �ص������ك في������ه ا

الوقت نف�ص������ه مع�صلة اإ�ص������افية، تُ�صاف اإىل 

م�صكالت االقت�صاد العاملي الرئي�صية، نعني 

بها تفاقم فائ�������س راأ�س املال واليد العاملة. 

رمبا تبدو هذه الفكرة م�صتغربة، ومتناق�صة 

مع امل�صار الرئي�صي للتحليل الذي يوؤكد على 

الفر�������س الكبرية للتطور الت������ي تنتجها هذه 

الثورة. ولكن لو حاولنا التمعن يف امل�صاألة عن 

نَّ الدافع الرئي�ص������ي ملثل هذا 
أ قرب، لوجدنا ا

اال�ص������تنتاج يتلخ�س يف كون معظم املجاالت 

اال�صتثمارية، ال�ص������ناعية واخلدماتية، التي 

خلقته������ا هذه الثورة، مثل ما ي�ص������مى )البيع 

لكرتوين(، اأي بيع ال�ص������لع واخلدمات عرب  االإ

نرتنت، هي بب�صاطة بدائل للن�صاطات  �صبكة االإ

أو العقود التجارية  القائم������ة، كالبيع باملفرق ا

التقليدية، وال تُ�ص������ّكل بالتايل زيادة �ص������افية 

يف الطلب اال�ص������تهالكي الكلي اأو يف م�صتوى 

التوظيف على ال�ص������عيد االقت�صادي الكلي. 

لكرتونية  نَّ ال�ص������ناعات اجلدي������دة )االإ
أ كما ا

أنها تتطلب ا�صتثمارات كبرية يف  مثاًل(، رغم ا



االقت�صاد املعرفــي

�لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 64

وىل، املرتبطة خ�صو�صاً مبيدان  مراحلها االأ

بح������اث والتطوير العلمي، فاإنها ال تتطلّب  االأ

يف مراحلها الالحقة اإنفاقاً ا�صتثمارياً كبرياً، 

أو درج������ة عالية من ت�ص������غيل الي������د العاملة،  ا

مقارن������ة ب�ص������ناعات )تقليدية(، ك�ص������ناعة 

ال�ص������يارات مثاًل. ونتيجًة لذلك، فاإنَّ الطلب 

أ�������س املال ينحو منحى �ص������لبياً، حيث  على را

نَّ هذه ال�ص������ناعات اجلديدة تتطلّب حجماً 
أ ا

الت  قلياًل ن�ص������بياً من راأ�س املال الثابت )االآ

ر�������س.. اإلخ(،  واملع������دات والتجهي������زات واالأ

وعدداً حمدوداً ن�ص������بياً من اليد العاملة ذات 

.
)14(

االخت�صا�س املمّيز واملهارة العالية

ف�ائد االقت�صاد املعريف:

- يعطي امل�ص������تهلك ثق������ة اأكرب وخيارات 

أو�صع. ا

- ي�ص������ل اإىل كل حم������ل جت������اري ومكتب 

واإدارة ومدر�صة.

- يُحّقق التبادل اإلكرتونياً.

 الوظائف القدمية، وي�ص������تحدث 
ّ

- يُغ������ري

وظائف جديدة.

- يق������وم على ن�������رس املعرف������ة وتوظيفها 

واإنتاجها يف املجاالت جميعها.

- يُرغم املوؤ�ص�ص������ات كافًة على التجديد 

بداع واال�ص������تجابة الحتياجات امل�صتهلك  واالإ

أو امل�صتفيد من اخلدمة. ا

نتاج،  أث������ر يف حتديد: النم������و، واالإ - له ا

والتوظيف، واملهارات املطلوبة.

التنميـــة  و�ـــرسورات  املعرفـــة  اقت�صـــاد 

ال�صاملة يف البلدان العربية:

يرى الباحثان: »الدكتور �ص������عد خ�ص������ري 

عبا�س« والدكتور »وليد اإ�ص������ماعيل ال�صيفو« 

يف خال�ص������ة بحثهما الهام )اقت�صاد املعرفة 

البلدان  ال�ص������املة يف  التنمي������ة  و�������رسورات 

نَّ اخلال�صة التي مُيكن التو�صل 
 باأ

)15(
العربية(

نَّ املعرفة تُعترب امل�ص������األة احلا�صمة 
أ اإليها هي ا

يف متكني املجتمع العربي من تو�صيع جماالت 

املعلومات  تكنولوجي������ا  ومُتّثل  اختياراته������م، 

للمجتمعات  �صا�صية  االأ دوات  االأ واالت�صاالت 

التي تن�ص������د التقدم املوؤ�ص�س على االقت�صاد 

�صا�ص������ي للتحول احلقيقي  املعريف املرتكز االأ

نحو ا�ص������تغالل امل������وارد الطبيعي������ة واملادية، 

وبالتايل التاأ�ص������ي�س لبُعد جوهري يف التنمية 

الب�رسية.

وق������د تو�ّص������ل الباحث������ان اإىل جملة من 

اال�صتنتاجات، اأهمها:

فق������ي يف جمال  1-  غي������اب التب������ادل االأ

املعلومات بني البلدان العربية ب�صبب �صعف 

البُن������ى التحتي������ة، هج������رة امل������وارد الب�رسية 

�صواق  العربية، اإ�صافة اإىل حمدودية حجم االأ

العربية، وعدم ا�صتقرارها يف اجتذاب روؤو�س 

موال. االأ

2- هناك فج������وة بني جمموع������ة الدول 

ن�ص������انية يف العامل على  العربية واملجاميع االإ
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دارية للمعلومات واخلربة  �ص������عيد اخلربة االإ

نظمة  الفني������ة، وكذلك يف جمال القوانني واالأ

املتعلق������ة بالتط������ور التكنولوج������ي احلدي������ث 

والقوانني،  نظم������ة  واالأ الت�رسيع������ات  )جمود 

وعدم م�صايرتها للتطور املعريف(.

3- ع������دم وج������ود ا�ص������رتاتيجية عربي������ة 

أو �ص������به موّحدة( منا�صبة ل�صناعة  )موّحدة ا

حمتوى املعلومات، وانعكا�س ذلك يف انخفا�س 

جه������ود البح������ث والتطوير واالبت������كار لهذه 

ال�صناعة.

4- ع������دم التنا�ص������ب ب������ني التحوالت يف 

�ص������كل املجتمع العربي فيما يتعلق باجلانب 

عموماً،  والثق������ايف  والتعليمي  االقت�ص������ادي 

والتغريات والتحوالت التكنولوجية املت�صارعة 

على ال�صعيد العاملي.

وبناًء على اال�صتنتاجات التي تو�صل اإليها 

تية: الباحثان، مُيكن �صياغة التو�صيات االآ

همية الق�ص������وى ملو�ص������وع  1- اإعطاء االأ

اإعادة هيكلة التعليم وبكافة مراحله، وتقوية 

البح������ث العلم������ي والتطوي������ر، واحلث على 

االبتكار من خالل خط������ط وطنية مدعومة 

باتفاقيات اإقليمية ودولية.

التكنولوجي������ة  التغي������ريات  مواكب������ة   -2

املت�ص������ارعة ال�ص������تيعاب التطورات امل�صتمرة 

يف تكنولوجيا املعلومات واالت�ص������االت وبقية 

ن�ص������انية، وحماولة ممار�ص������تها  املع������ارف االإ

ميدانياً.

3- العمل على اإيجاد بيئة منا�ص������بة لبناء 

�ص������ناعة عربية املحتوى متنا�ص������قة ومكملة 

لل�صناعات العاملية ومطورة لها.

4- العم������ل عل������ى ردم الفج������وة الرقمية 

نرتنت،  من خ������الل العمل عل������ى انت�ص������ار االإ

وزي������ادة اأعداد م�ص������تخدميه وعلى اختالف 

م�صتوياتهم.

5- العم������ل عل������ى تعليم ال�ص������كان للغات 

احلي������ة لتمكينه������م من االطالع امل�ص������تمر ملا 

ي�صتجد من طرق ومكونات املعرفة.

6- زيادة االهتم������ام بالعلماء والباحثني 

وجلميع االخت�صا�ص������ات من خالل حت�صني 

م�صتواهم املعا�ص������ي، ومتكينهم من التوا�صل 

العلم������ي يف بلدانه������م، والعم������ل على جذب 

جواء املنا�صبة لهم. املغرتبني منهم بخلق االأ

و ال�ص������وؤال الذي يطرح نف�صه بحّدة هو: 

أين نح������ن، كمجتمع������ات عربي������ة، من هذا  ا

التطور العا�صف للعلوم والتكنولوجيا؟ 

من هذا االت�ص������اع الهائل لنطاق املعرفة 

نَّ جمتمعاتنا مل تدخل 
ودورها فمن الوا�صح اأ

بعد مرحلة )اقت�صاد املعرفة(. فنحن ال نزال 

يف موق������ع املتلقي ال�ص������لبي، ال املنتج، لثمار 

واإجنازات الثورة العلمية التكنولوجية يف كل 

مراحله������ا، وال نزال على م�ص������افة كبرية عن 

خرية املتمثلة بثورة االت�ص������االت  مرحلتها االأ

نَّ ذل������ك ال يجعلنا مبناأى 
أ واملعلوم������ات )غري ا
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آثارها ال�ص������لبية(. اإنَّ جمتمعاتنا ال تزال  عن ا

يف بدايات دخول حقبة )املرحلة ال�صناعية( 

نَّ الدول املتطورة 
أ مبفهومها املتطور، يف حني ا

اأ�ص������بحت يف قلب ما ي�صمى )مرحلة ما بعد 

ال�ص������ناعة(. وهذا ما يُ�ص������اعف الهّوة بيننا 

وبينها، ويزيدها عمقاً وات�صاعاً.

اإنَّ ثقافة التغي������ري والتاأقلم مع متطلبات 

التّطور املعريف مل ت�ص������ل اإىل جمتمعاتنا بعد. 

اإنن������ا بحاج������ة ما�ّص������ة اإىل اإع������ادة النظر يف 

مقاربتنا ملفهوم )املعرفة(، ويف وعينا حلقيقة 

نَّ دخولنا )اقت�ص������اد املعرفة( هو ال�ص������بيل 
أ ا

الوحيد لنجاحنا يف مواجهة حتديات الع�رس 

والحتالل موقع الئق بني االأمم.

م�صتقبل اقت�صاد املعرفة:

اإّن اقت�ص������اد املعرفة �ص������يحّفز بال�رسورة 

ظهور مفاهي������م وتقنّيات جديدة يف جماالت 

عم������ال املختلفة، فاملعايري التقليدّية  اإدارة االأ

داء و�ص������بط  امل�ص������تخدمة مث������اًل لقيا�س االأ

اجلودة وتقييم النجاح االقت�صادّي لن تكون 

�ص������احلًة لر�ص������م ال�ص������ورة احلقيقّية لواقع 

نتاج  ن�صطة االقت�ص������ادّية املرتكزة على االإ االأ

الفكرّي والتعامل م������ع املعلومات واملعارف؛ 

مّما ي�صتوجب اإعادة النظر فيها وا�صتكمالها 

 .
)16(

مبا ين�صجم مع البيئة اجلديدة

اإنَّ ق������درة املنتج������ات على املناف�ص������ة يف 

همّية  االقت�صاد اجلديد �صتزيد مع ازدياد االأ

الن�ص������بّية للمكّون املعريّف الذي تختزنه، ومن 

نرْ يُ�ص������ّجع اال�ص������تثمار يف 
أ مر ا �ص������اأن هذا االأ

املجاالت التي يجري فيها ا�ص������تخدام مكّثف 

نتاجّية،  للمعارف والتكنولوجيا يف العملّية االإ

نَّ اال�صتثمار يف مثل هذه املجاالت �صيعود 
الأ

على امل�صتثمرين مبردود اأعلى.

 عموماً - 
ّ
�ص������يكون للتطّور التكنولوج������ي

ويف جم������ال تقانات املعلومات واالت�ص������االت 

آلّيات  ب�صورة خا�ّص������ة - دوٌر حيوّي يف دعم ا

اقت�صاد املعرفة وتر�ص������يخها؛ وباملقابل فاإنَّ 

أ�صاليب العمل التي  تعميم اأمناط ال�ص������لوك وا

ميليها التحّول اإىل هذا ال�ص������كل االقت�صادّي 

 بالٍغ يف دفع 
ّ
اجلديد �صيكون ذا تاأثرٍي اإيجابي

عجلة البحث والتطوير؛ ويف حتفيز االبتكار 

والتجدي������د يف جم������االت التقان������ة املختلفة. 

اإنَّ من �ص������اأن هذه احللق������ة الفّعالة الناجمة 

ع������ن التاأثري املتب������ادل بني اقت�ص������اد املعرفة 

نرْ توؤّدي دوراً مهّماً يف حتقيق 
أ والتكنولوجيا ا

تراكم معريّف ومنّو اقت�ص������ادّي م�ص������تدامني، 

وذل������ك يف املجتمعات التي تنج������ح يف اإدارة 

العالقة بني قطَبي هذه احللقة ويف ا�صتثمار 

هذه العالقة ا�صتثماراً �صحيحاً.

اإنَّ الطبيعة الت�صاركّية للمعرفة واخلا�ّصة 

الديناميكّية للمعلومة �صتدفعان بقّوة باجتاه 

أ�ص������كاٍل جديدة للتعاون  البح������ث الدائم عن ا

طراف الفاعلة يف اقت�صاد  والتن�صيق بني االأ
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املعرفة؛ ولكّن ذلك ال يعني بال�رسورة تخفيف 

حّدة املناف�ص������ة، بل ميكن الق������ول: اإنَّ البيئة 

نرْ ت�صهد 
االقت�ص������ادّية اجلديدة مر�ّص������حة الأ

أ�صّد �رساوة مّما يُعرف اليوم، ولكّن  تناف�ص������اً ا

أ�ص�س ومزايا غري  الرهان فيها �صي�ص������تند اإىل ا

ألفناها يف االقت�ص������اد التقليدي،  تل������ك التي ا

لذل������ك فاقت�ص������اد املعرف������ة هو االقت�ص������اد 

الذي ت�ص������بح فيه املعلوم������ات واملعارف هي 

العامل احلا�ص������م يف عملّية اإنتاج الرثوة، ويف 

آلّيات توزيع هذه الرثوة وا�صتهالكها  تعريف ا

يف املجتم������ع، وم������ن ثم يف ر�ص������م منط حياة 

النا�س وتوجيه �صلوكهم، ويف حتديد م�صتوى 

معي�ص������تهم؛ اأي بعبارة موج������زة: اإنَّ اقت�شاد 

املعرفة هو ال�شكل الذي يّتخذه االقت�شاد 

يف جمتمع يقوم على املعرفة.

�صالمي  �صتاذ »زكي امليالد« رئي�س حترير جملة الكلمة، م�صت�صار اأكادميي يف املعهد العاملي للفكر االإ الباحث االأ  -1

أ�ص������بوعية ين�رسها يف �ص������حيفة  بحاث، وله مقالة ا مريكية، له العديد من املقاالت واالأ بالواليات املتحدة االأ

ردنية. عكاظ ال�صعودية، و�صحيفة الغد االأ

وىل، 1999. �صتاذ »زكي امليالد«، امل�صاألة احل�صارية، املركز الثقايف العربي، الدار البي�صاء، الطبعة االأ االأ  -2

�صتاذة »ناديا الليثي«، االقت�ص������اد املعريف، دار �صفاء للن�رس والتوزيع،  �ص������تاذ الدكتور »ها�صم ال�صّمري«، االأ االأ  -3

وىل، 2008. الطبعة االأ

الدكتورة »منى موؤمتن«، نحو روؤية جديدة للبحث الرتبوي يف جمتمع االقت�صاد املعريف.  -4
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املنتجات الذكية: هي املنتجات التي حتتوي على تقنيات عالية وم�صتوى هائل من التكنولوجيا.  -6

االقت�صاد املعريف )د. ال�صمري – الليثي(، دار �صفاء للن�رس والتوزيع، عّمان.  -7
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أ�صا�صية«، جملة املعرفة،  �ص������تاذ »�ص������م�س الدين عبد اهلل«، نظرية املعلومات »مفاهيم ومقوالت وق�ص������ايا ا االأ  -9

آذار، 2001. دم�صق، العدد 450، ا

10- الدكتور »يو�ص������ف حلباوي«، التقانة يف الوطن العربي مفهومها وحتدياتها، مركز درا�صات الوحدة العربية، 

بريوت، �صباط 1992.

�صتاذ الدكتور »عبد اهلل واثق �صهيد« واآخرون، ا�صرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العربي. 11- االأ

أة العربية.  12- الدكتور »ماهر ح�صن املحروق«، دور اقت�صاد املعرفة يف تعزيز القدرات التناف�صية للمرا
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15- اقت�صاد املعرفة و�رسورات التنمية ال�صاملة يف البلدان العربية، بحث مقدم للموؤمتر العلمي الدويل ال�صنوي 

اخلام�س »اقت�صاد املعرفة والتنمية االقت�صادية«.

16- املو�صوعة العربية، املجلد التا�صع ع�رس.
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 هو 
ّ
داء املعنوي بُنى لغوية متمّيزة ومتعددة يف �س������ياق فني اإّن ظواه������ر الأ

ن�سانية التي تتجاوز حدود ال�سخ�ص والزمان واملكان،  من اأغنى الفاعليات الإ

حياء  ن�س������ايّن وعالقاته مع الأ أ�سا�س������ية لبنية الفكر الإ وت�س������بح خ�س������ائ�َص ا

�س������ياء، فلي�ست البنية اللغوية هنا بنية مّيتة �سّماء، بل هي بنية حّية غنّية  والأ

يف عالقاتها املتوا�س������جة يف �س������بكة من التفاعالت املعنوي������ة املتكاملة، والتي 

ُتّول اللغة اإىل بنّية دللية ت�سّع بروؤية املبدع يف موقفه ال�سعرّي كلّه.

اأديب وناقد �ص�ري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

داء املعنوي جمالية الأ

دب  ودللته يف الأ

خري الدين حممود قبالوي

❁
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واإّن القيم التعبريية يف الفنون عامة قيم 

 
ّ
دبي معنوي������ة وجمالية، توجد يف ال������كالم الأ

الرفيع عل������ى درجات متفاوت������ة، واإّن مواقع 

أبعاد هند�سّية منّظمة  دب على ا الكلمات يف الأ

تنظيماً خا�ساً يك�سب ذلك الكالم معنى ثرّياً 

واإيقاعاً جمياًل ُمبهجاً، يعمر الوجدان، ويوؤن�س 

ال������روح، ويهزُّ الكيان الب�رشّي كلّه، عن طريق 

ذن، ف�س������اًل على اإدراكه العقلي بالذهن،  الأ

ن�س������ان يهتّز طرباً اإذا  والب�رشّي بالعني، والإ

رّد ال�س������دى �سوتَُه، ملا ُطبعت عليه نف�سه بل 

وج�سده من طبيعة الت�س������اد املنّظم كدّقات 

القلب مثاًل فهي يف انقبا�س وانب�ساط، ولي�س 

الت�ساد اإذاً مّما يوجب التنافر مطلقاً، بل اإّن 

داء املعنوي  الت�ساد املتزن املنّظم نوع من الأ

الباهر، يدركه العقل الواعي ب�سهولة وي�رش.

وقد اأغرى هذا اجلمال املعنوي العفوّي 

م������ن ال�س������عراء والباحث������ني والعلماء،  كثرياً 

أمثل������ة ال�س������عر والنرث قوانني  فاتخ������ذوا من ا

أ�س������اليَب، كان  ملا جاءت علي������ه من قوالَب وا

ه������اً ع������ن التكلُّ������ف  م�س������درها فطري������اً منزَّ

ل، وبذلك دفعته������م القيمة التعبريية  والتمحُّ

والطاقة ال�سعورية واملعنوية لتداخل الكالم 

أو  دب������ي وعالقات������ه املختلفة م������ن تنافر ا الأ

أو تفاوت، لي�سّنوا قوانني جمالية،  ان�س������جام ا

أنواع من التكامل املعنوي  يح�سل بها للكالم ا

اجلميل.

فالطباق هو اجلمع بني لفظني مت�صادين 

ول،  يف املعنى، للك�صف عن فاعلية املعنى االأ

فهو اللف������ظ امل������راد تفجري فاعليت������ه، وهو 

ث������ارة وغايته������ا، اإذ اإنه يحمل يف  م�ص������در االإ

بداع عند املتلّقي وذلك بتنبيه  ذاته دعوة لالإ

�صه، وللنفو�س يف متابعة  ح�ّص������ه، واإيقاظ َحدرْ

املت�صادات وما جرى جمراها حتريك وتفتيح 

واإبالغ، وما ترَبُز املفارقاُت ب�صكل اأكرث جالء 

ين، وهذا  ������دَّ اإاّل من خالل املجاورة بني ال�صِّ

ما اأدركه ال�صاعر دوقلة املنبجي يف ق�صيدته 

اليتيمة:

حـــــ�ـــــرسْت اإذا  َفــــــ�ديــــــهــــــا  ويــــــــزيــــــــُن 

�ـــــصـــــايف الــــــغــــــدائــــــر فــــــاحــــــٌم َجـــــْعـــــُد

فـــــالـــــ�جـــــه مــــثــــل الــــ�ــــصــــبــــح مـــبـــيـــ�ـــضّ

ـــــيـــــل ُمـــــ�ـــــصـــــّ�د ـــــل والـــــــــــَفـــــــــــْرُع مـــــثـــــل اّل

ــــَنــــا ـــتـــجـــمـــعـــا َحــــ�ــــصُ ان مّلــــــــا ا�ـــص ــــــــدَّ �ــــــــصِ

ــــّد)1( ـــُه الــــ�ــــصِّ ـــَن ـــّد ُيــــْظــــِهــــُر ُحـــ�ـــصْ والـــ�ـــص

وقال املتنبي:

مــــاء يف تــكــلــيــفــهــم ـــم الــــلــــ�ؤ ـــل ـــْظ َي َمـــــــْن 

كـــــــْفـــــــاُء اأَ لــــــه  وهـــــــــُم  ـــبـــحـــ�ا  يـــ�ـــص اأن 

ــــهــــم عــــرفــــنــــا فــ�ــصــلــه ونـــــدمُيـــــهـــــم، وب

ـــــــاء)2( ـــــــَي �ـــــــصْ ُ االأَ ـــــبـــــنيَّ ـــــَت هــــا َت وبــــ�ــــصــــدِّ

وم������ن جمي������ل اأمثلة الطباق م������ا جاء يف 

احلديث ال�رسيف، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل 
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َل َمْن  اِئل اأن َت�شِ ُل الَف�شَ عليه و�صلم: »اأَْف�شَ

َقطَع���َك، وتعط���ي َم���ْن َحَرَم���ك، وَت�شَفُح 

ْن �َشَتَمَك«. عمَّ

تتجلَّى مع������اين احلديث يف ف�ص������اء من 

الت�صّورات الفكرية الثنائية املت�صّكلة يف اإطار 

عام هي احلركة وال�ص������كون، اإذ يجعل ر�صول 

اهلل �ص������لّى اهلل عليه و�ص������لم خري الف�صائل 

يف عن�������رس احلركة، ويتمّث������ل ذلك يف قوله: 

»ت�صل... تعطي... ت�صفح...«، فكلُّ فعل هو 

، الغاية منه 
ّ
انت�ص������ار باجتاه العامل اخلارج������ي

ن�صانية، وقد جاءت �صيغة  تعميق ال�ص������لة االإ

هذه احلركة على امل�صتوى اللغوّي مبا ن�صميه 

الفعل امل�ص������ارع الّداّل على ح�ص������ور الفعل، 

وحتّركه �صمن دائرة وا�صعة من احلياة.

خرى  فعال االأ أّن كّل فعل من االأ يف حني ا

، وتقوقع 
ّ
ه������و انغالق ع������ن العامل اخلارج������ي

�ص������من دائرة الذات ال تغادرها، وهي حالة 

من ال�صكون ت�صبه املوت اإىل حّد كبري.

ول������و اكتف������ى احلدي������ث بقوله: اأف�ص������ل 

الف�ص������ائل ال�ص������لة والعطاء وال�صفح، ملّرت 

هذه الكلم������ات على �ص������فحة النف�س مروراً 

أثراً، وذلك لتوايل هذه  �رسيع������اً، قد ال يُخلّف ا

الف�ص������ائل بعيداً عن حلظة التوّتر التي تثري 

النف�س وحُتّركها، فمن طب������ع النف�س النزوع 

أّم������ا حني تربز املعاين  اإىل الّدع������ة والراحة، ا

أبعاد االنغالق املتمّثل  امل�صاد فاإنها ت�ص������ّور ا

يف القطيع������ة واحلرم������ان وال�ص������تيمة، فل������و 

و�ص������عت هذه املعاين اإىل جانب تلك املعاين 

لربز للمتلّقي جمال عامل العطاء والتوا�ص������ل 

والرحم������ة، وهذا ع������امل انفتاح وك�ص������ف عن 

آفاقه الوا�صعة  ن�صاين ال�ص������امي وا اجلوهر االإ

خرى هي  الرحيبة، بينم������ا نرى اأن الروؤية االأ

بواب،  فاق، مغل������ق االأ عامل انغالق �ص������ّيق االآ

م�صّيج النوافذ.

������ق الطب������اق للنف�س حاالت  وبذلك يحقِّ

قدام على  ثارة واالإ من التهّي������وؤ والتخّوف واالإ

التَّحلِّي باأف�صل الف�صائل بكّل ارتياح و�رسور، 

عف الب�رسي القا�صية. ونبذ كلِّ حاالت ال�صّ

ومثل هذا قول الر�ص������ول عليه ال�ص������الة 

نف�ش���ه  م���ن  الَعْب���د  »فلَياأُخ���ِذ  وال�ص������الم: 

بيبة  خرته، ومن ال�شَّ لنف�ش���ه، ومن دنياه الآ

للِكرَب، ومن احلياة للموت، فو الذي نف�ض 

د بيده ما بعد احلياة ُم�شتعَتب، وال  مَّ حُمَ

نيا داٌر اإاّل اجلّنة والنار«. بعد الدُّ

أمثل������ة الطب������اق ال�ص������عرية ق������ول  وم������ن ا

العبا�صي:

ِجــــْد ــْم اأَ ــَل ــتــبــقــي احلــيــاَة َف �ــصْ ــــْرُت اأَ خَّ َتــــاأَ

مــــا)3( اأَتــــَقــــدَّ ْن  اأَ مـــثـــَل  حـــيـــاًة  لــنــفــ�ــصــي 

 البيت على تنامي عالقات التَّ�ص������اد 
َ
بُِني

أتقّدم، فهو ين�ص������ّد اإىل قطبني  بني: تاأّخرت وا

دراك،  ي�ص������تقطبان احل�������سّ واالنفع������ال واالإ

يتقاطع ه������ذان القطبان يف نق������اط مركزّية 
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تعّمق الروؤية و�ص������موليتها، هذه الروؤية التي 

تنّم������ي ت�ص������وراً للحي������اة، يجعلها ق�ص������مني، 

خ������ر حركة  اأحدهما �ص������كون وخم������ود، واالآ

ر �صورة  أ�صمى، فالتاأخُّ وكفاح من اأجل حياة ا

املوت البط������يء، واإن كان حماولة لالحتفاظ 

بنمط معني من احلياة، عا�ص������ه املبدع هنا، 

وعا�س حلظاته ب�ص������عادة بدليل تعريف كلمة 

»احلي������اة«، فهو قد عهده������ا وعرفها لذلك 

نَّ 
أ أراد الوق������وف عندها، لكّن������ه اأدرك فجاأة ا ا

ا�ص������تبقاء احلياة على هذا النحو من التاأّخر 

�ص������يوؤدي به اإىل نقي�ص������ها، فا�صتجابة احلياة 

أو املتاأخر املتقاع�س  عند الك�ص������ول اخلامل ا

هي متاماً ا�ص������تجابة امل������وت، اإن كان للموت 

ّن مث������ل هذه احلي������اة معدومة  ا�ص������تجابة، الأ

أّي فاعلية، وال ميكن اأن  �صاكنة، لي�ص������ت لها ا

ي�ص������تعيد فاعليتها اإال باالختيار الذي وقف 

م واحلركة،  على حقيقته ال�صاعر، وهو التقدُّ

ن�صان الذي ال يح�صن التعامل مع احلياة  فاالإ

ر،  ال ميكن اأن ينتج ح�ص������ارة، وما هو التاأخُّ

ألي�������س انع������دام احلركة التي توّل������د الزمان،  ا

هذا العن�رس الفّعال من عنا�رس حتّقق البناء 

احل�ص������ارّي، فال�صاعر باختيار التقّدم اختار 

احل�ص������ارة واحلياة الراقية، ورف�س التخلّف 

ي  باأجماد �ص������تزول فعاليتها بال�رسورة بعد الأ

من الزمان.

أّن الطباق  وال باأ�س بعد هذا من اأن نعرف ا

نوعان: نوع ي�ص������مى »طب������اق اإيجاب« كما يف 

النماذج املتقّدمة، ونوع اآخر يُ�ص������مى »طباق 

�ص������لب«، وه������و اأن ياأتي الطب������اق عن طريق 

خر منفي، كقوله  فعلني اأحدهما مثبت، واالآ

������تَِوي الَِّذي������َن يَعرْلَُموَن َوالَِّذيَن  تعاىل: »َهلرْ يَ�صرْ

«، اأو عن طريق فعلني اأحدهما 
)4(

لَُم������وَن ال يَعرْ

َلْوَها  خر نهي. كقوله تع������اىل: »ا�شْ أم������ر واالآ ا

ا  َ منَّ وا �َش���َواء َعَلْيُكْم اإِ ���رِبُ وا اأَْو ال َت�شْ ���رِبُ َفا�شْ

.»
)5(

َزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن جُتْ

وقد يخفي الطباق اإذا كان الت�ص������اد بني 

ٌد  مَّ َ معنيني غري ظاهرين، كقوله تعاىل: »حمُّ

اِر  اء َعَلى اْلُكفَّ دَّ ِذيَن َمَعُه اأَ�شِ ِ َوالَّ
�ُشوُل اللَّ رَّ

دًا َيْبَتُغوَن  عًا �ُشجَّ ُرَحَماء َبْيَنُه���ْم َتَراُهْم ُركَّ

يِف  يَماُه���ْم  �شِ َوان���ًا  َوِر�شْ  ِ
اللَّ ���َن  مرِّ ���اًل  َف�شْ

ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم يِف  ْن اأََثِر ال�شُّ ُوُجوِهِهم مرِّ

جِنيِل َك���َزْرٍع اأَْخَرَج  ���ْوَراِة َوَمَثُلُه���ْم يِف ااْلإِ التَّ

آَزَرُه َفا�ْشَتْغَل���َظ َفا�ْشَت���َوى َعَل���ى  �َشْط���اأَُه َف���ا

اَر  اَع ِلَيِغي���َظ ِبِهُم اْلُكفَّ رَّ �ُشوِقِه ُيْعِج���ُب الزُّ

اِت  احِلَ آَمُنوا َوَعِمُلوا ال�شَّ ِذيَن ا  الَّ
ُ َوَع���َد اللَّ

.»
)6(

ْغِفَرًة َواأَْجرًا َعِظيمًا ِمْنُهم مَّ

ي������ة الكرمية بني  فالطب������اق يف ه������ذه االآ

ّن الّرحمة ت�صتلزم اللنّي  أ�ص������داء ورحماء« الأ »ا

ة، ومن يرحم فق������د الَن قلبه  ������دَّ املقاب������ل لل�صِّ

ورّق، ومن ا�صتدَّ فقد َغلَُظ َقلرْبُُه.

د ُمتَّحد، له  واملقابلة ه������ي طباق متع������دِّ

فاعلي������ة الطباق ووظيفت������ه، وال نعني بتعّدد 
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الطباق املجاورة بينها، واإمّنا ينبغي اأن يُ�صّكل 

د كاًل واحداً متكاماًل يف فاعليته،  هذا التعدُّ

وال نعني به طباقاً واحداً مبفرده، فالك�صف 

دة جاءت يف �ص������در  عن فاعلية معاٍن ُمتوحِّ

ال������كالم ومقابلتها مبعاٍن اأخ������رى جاءت يف 

َعُجز الكالم.

ويتبل������ور جمموع هذه املعاين يف �ص������يغة 

معنوية واحدة، تعك�س ت�صوُّراً فكرّياً واحداً، 

ن الروؤية هي يف اجتماع  وال ميك������ن تفتيته الأ

ه������ذه املع������اين مقابل تلك املع������اين لها، فاإذا 

َذا َيْغ�َشى  ْي���ِل اإِ نظرنا يف قوله تع������اىل: »َواللَّ

َكَر  ���ى ❁ َوَم���ا َخَلَق الذَّ لَّ َذا جَتَ َه���اِر اإِ ❁  َوالنَّ

���ا  َفاأَمَّ  ❁ ���ى  َل�َشتَّ �َشْعَيُك���ْم  نَّ  اإِ  ❁ نَث���ى  َوااْلأُ

�ْشَنى  َق ِباحْلُ ���دَّ َق���ى ❁ َو�شَ َم���ن اأَْعَط���ى َواتَّ

���ا َم���ن َبِخَل  ى ❁ َواأَمَّ َ ُه ِلْلُي����رْ ُ ❁ َف�َشُنَي����ررِّ

ُه  ُ �ْشَنى ❁ َف�َشُنَي�ررِّ َب ِباحْلُ َوا�ْشَتْغَن���ى ❁ َوَكذَّ

أنَّه من اخلطاأ اأن نقول:  «. وجدنا ا
)�(

ِلْلُع�ْرَى

اإّن كلم������ة »اأعطى« مقابل قوله تعاىل »بخل«، 

�صا�س، اإذ اإن  ومن ثَمَّ نفهم املعنى على هذا االأ

هذا التفريق للوحدة املعنوية املتقابلة يُجّرد 

املقابلة م������ن دالالتها العديدة، فال يكفي ملن 

�صيي�رس للي�رسى اأن يعطي فقط، بل اأن يعطي 

 وم�ص������ّدق باملنزلة احل�ص������نى 
ّ
 ونقي

ّ
وهو تقي

الت������ي وع������د اهلل عب������اده املوؤمن������ني، واإنَّ يف 

ا�ص������تخدام »واو« العطف احّتاد لهذه املعاين 

و�ص������دق...«،  واتقى  »اأعطى  وا�ص������تجابتها: 

وكلُّ هذه املعاين ذات الروؤية املتوّحدة تُ�صّكل 

خرى التي تتكّون من معاين  موازنة للبنية االأ

اأخرى لها روؤيتها املتوّحدة امل�ص������ادة للروؤية 

وىل، فمن �صيي�رس للع�رسى ال يكفي اأن يبخل  االأ

فقط بل يبخل وي�صتغني ب�صهوات الدنيا عن 

خرة، وهذا يت�ص������من انعداماً للتقوى  نعيم االآ

وكذب������اً للتقوى وكذب������اً باملنزلة الع�رسى التي 

اأوعد اهللُ بها الكافرين.

ي������ات روؤي������ة االرتق������اء  رْ������َوَرت االآ فق������د بَل

ن�ص������اين، وروؤية �ص������قوطه من خالل نقاط  االإ

متوازن������ة متقابلة، ي�ص������ري كّل ن�ص������ق منها يف 

�ص������ياق بُعرْد فكري ُمغاير، وال ميكن اأن يلتقي 

خر:  اأحدهما باالآ

وىل خط الروؤية االأ

خط الروؤية الثانية

�صّدقاتقىاأعطى

كّذبا�صتغنىبخل
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أمثل������ة ذلك ق������ول الر�ص������ول عليه  وم������ن ا

ال�ص������الم: »اإنَّ لل عب���ادًا َجَعَله���م مَفاتي���ح 

اخلري، مغاليَق ال�ّر«.

ولو كانوا مفاتيح لغري اخلري ملا كانت لهم 

أّنهم مفاتيح  مزية تذكر، لكن املحمود فيهم ا

اخلري، فه������م يتحّرك������ون يف ف�ص������اء مفتوح 

بُعرٌْد لالنت�ص������ار والولوج،  ومطلق، فاملفت������اح 

وكذلك اخلري فيه معنى املنافع كلّها، فهوؤالء 

على �ص������عيد احل�سِّ انفراج لل�صيق، وك�صف 

قون يف البعد  للمغل������ق من اخلري، وه������م يُحقِّ

من واحلفظ من الت�ص������تُّت  خر املغل������ق االأ االآ

وال�صياع، فاإغالق امل�صاريع على ال�رسِّ انفتاح، 

واإبقاء له �ص������من دائرة احل�صار، فاالنفتاح 

غالق على  للخ������ري مزية تذكر وحتم������د، واالإ

أي�ص������اً، وبذلك يّت�ص������ف  ال�������رسِّ مزية حتمد ا

ه������وؤالء العباد بالعبودية اخلال�ص������ة هلل عن 

طري������ق املقابلة التي حفظت لهم توازنهم يف 

احلياة. ومن ذلك قول اأبي متام: 

ــِخــُطــهــا ــــــًة كـــان ُقـــْبـــُح اجَلــــــْ�ِر ُيــ�ــصْ مَّ يــا اأُ

ُيْر�صيها)8( الُعْدل  ُن  ُح�صْ فاأ�صبَح  َدْهــرًا 

ول من البيت،  َة انغالق يف ال�ص������طر االأ ثَمَّ

فالقب������ح ذو ح�ص������ور ماأ�ص������اوي، يبعث على 

عرا�س، ومثله اجَلور  ال�صيق واال�صمئزاز، واالإ

فهو ظلم وظلمات ال ميكن اأن ترت�ص������يه اأمة 

أي�ص������اً ال�ص������خط فهو  من االأمم، ومثل ذلك ا

مة  انغالق نف�ص������ي اجتاه اجلور وقبحه، فاالأ

يف هذه احلالة يف �صكون وا�صتدارة وتخلّف، 

ويف مقابل هذه احلالة ح�صور جمايّل يحمله 
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احل�ص������ن، ونور ي�ص������يء املكان ين�رسه العدل، 

وانفتاح نف�ص������ي الكتمال ح�ّس االنت�صار عند 

مة ور�ص������اها، فالت�ص������ّور العاّم يجري يف  االأ

د هو حالة  د متوحِّ  ُمتعدِّ
ّ
�ص������ياق فكرّي ثنائي

اجلور واالنغالق، وحال������ة العدل واالنفتاح، 

وهم������ا مركز الثق������ل االنفع������ايل يف املقابلة، 

مة. ومركز الثقل احل�صارّي يف االأ

والتورية هي الك�ص������ف ع������ن معنى بعيد 

نَّ 
أ آخ������ر قريب، وال �ص������ك ا للفِظ ل������ه معنى ا

هذا املعنى القريب غري املق�ص������ود له فاعلية 

بداع والك�صف  تتج�ّص������د يف دعوة املتلّقي لالإ

ع������ن املعنى البعيد امل������راد، وهذا مّما يحّفز 

حا�ص������ي�س، وي�صتنفر ُقوى املتلقي اخليالية  االأ

ول  والفكرية والفني������ة فحني يربط املبدع االأ

بني معنيني عن طريق التورية، فهو يفعل ذلك 

أّن كال املعنيني له القدرة  ال ليقّرر بب�ص������اطة ا

ن ثَّمة دافعاً  على اإبطال املعنى امل������راد بل الأ

������د م�صتوى اال�صتجابة للمعنيني  نف�صياً، يَُج�صِّ

مبا يثريانه يف الذات من م�صاعر وانفعاالت، 

نَّ 
أ وال ميك������ن تبادل املعنيني يف ال�ص������ياق مع ا

كليهما على �ص������عيد الوظيف������ة املعنوية ينقل 

خرباً اأو معنى. 

ومن ذلك ق������ول النبي �ص������لى اهلل عليه 

و�ص������لم يف خروج������ه اإىل بدر، وق������د قيل له: 

أنتم، فقال: »من ماء«، ففهم ال�ص������ائل  نرْ ا »ممِّ

نَّ ه������وؤالء القوم من 
أ املعن������ى القريب وه������و ا

أراد  قبيل������ة عربية يقال لها: م������اء، يف حني ا

أنهم خملوقون من ماء  الر�صول عليه ال�صالم ا

دافق يخرج من بني ال�ص������لب والرتائب، وقد 

�ص������دق الكالم يف الداللة على كال املعنيني، 

ن يُوؤدِّي فاعليتني 
ّن اللفظ بعين������ه يحتمل اأ الأ

من�ص������وبتني لكّل فاعلية داللة على امل�ص������توى 

وىل  النف�ص������ية االأ النف�ص������ي، لك������نَّ الفاعلية 

للمبدع من�صجمة مع الوظيفة املعنوية الثانية 

للم������راد، بينم������ا الفاعلية النف�ص������ية الثانية 

وىل،  للمتلقي غري من�ص������جمة مع الوظيفة االأ

ي اأن  نه������ا غري مرادة، وبذل������ك اأخفق املتلقِّ الأ

أنه مل يبلّغ قري�صاً، وجنح  يكون مبدعاً بدليل ا

أفل������ح يف اإبهام املتلّقي باأّن  أّنه ا املبدع بدليل ا

مراده هو املعنى القريب.

ومثل قول اأبي بكر ال�ص������ّديق ر�صي اهلل 

عراب عن �ص������احبه  عنه حني �ص������األه اأحد االأ

أثن������اء هجرتهم������ا اإىل املدينة  عليه ال�ص������الم ا

املنورة بقوله: »اإّنه هاِد يهديني«، فقد اأفلح 

أبو بك������ر يف اإيهام املتلّق������ي باأّنه يريد املعنى  ا

القري������ب، وهو الدليل يف ال�ص������حراء بدليل 

أبو بك������ر املعنى البعيد  أراد ا جناحه������ا، بينما ا

�ص������الم ومنهجه، وبذلك  وه������و الهادي اإىل االإ

نلح������ظ اأن التورية لها فعله������ا املثري يف ذات 

املتلّق������ي واإيهامه اإن مل يكن يقظاً فطناً، فهي 

حتمل دالالت يجب اأن ت�صتق�ص������ى، واأ�صول 

نابعة م������ن ذات املبدع وطبيعة املوقف الذي 
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يعي�ص������ه، اإذ اإنها ت�ص������ّكل جزءاً حيوياً يف فهم 

أبعادها.  التورية وا

أمثل������ة التورية يف الق������راآن الكرمي  ومن ا

ْيِل  اُك���م ِباللَّ ِذي َيَتَوفَّ قوله تعاىل: »َوُه���َو الَّ

َهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم ِفيِه  َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتم ِبالنَّ

َلْي���ِه َمْرِجُعُكْم  ى ُثمَّ اإِ �َشمًّ ���ى اأََج���ٌل مُّ ِلُيْق�شَ

«. اإّن املعنى 
)9(

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ُئُكم مِبَ ُثمَّ ُيَنبرِّ

القريب لكلمة »جرحت������م« هو اإحداث متّزق 

نه ال  يف اجل�ص������م الب�رسي وهو غ������ري مراد، الأ

ي�صّكل بعداً لوعي املتلقي باملكّونات املت�صابكة 

أي�ص������اً اأمام  للموق������ف، وال يثبت هذا املعنى ا

آلياً بل  ّن دور الوعي لي�س ا تِن������ه، الأ العقل املُكرْ

هو دور خاّلق يُكّثف امل�صتوى املعنوي للموقف 

يف التورية عن طريق خلق بنية تتداخل فيها 

العالقات، وتتبادل الفاعلية بوحي من طبيعة 

أّن الوظيفة املعنوية  املوقف، فيدرك الذهن ا

للفظ������ة »جرحتم« ه������ي اقرتاف املعا�ص������ي 

والذنوب يف و�صح النهار، وهذا املعنى ميكن 

اأن ي�ص������يء املوقف وين�ص������جم معه يف تناغم 

تام، ومن ذلك قول ل�صان الدين اخلطيب يف 

مو�صحه املعروف:

ـــَنـــا ْو�ـــــــضَ �ـــصَ ـــــَل الـــــــرَّ واحَلـــــَيـــــا قــــد َجـــــلَّ

ـــــُم ْهــــــــــر مـــــنـــــه َتـــــْبـــــ�ـــــصِ فـــــثـــــغـــــ�ر الــــــــــَزّ

ــا ــَم ــ�ــص ال مــــــاِء  عــــن  ــــَمــــاُن  ــــْع الــــنَّ وَرَوى 

ْنـــــــ�ـــــــضِ كــــيــــف يـــــــــــروِي مــــــالــــــٌك عــــــن اأَ

ـــــُن ثـــــ�بـــــًا ُمـــْعـــَلـــمـــًا ــــاُه احُلـــــ�ـــــصْ ــــ�ــــص ــــَك َف

)10(
ــــ�ــــضِ ــــَب ــــْل ــــزدهــــي مـــنـــه بــــاأبــــَهــــى َم ت

اإنَّ املعن������ى القري������ب من قول������ه »النعمان 

وماء ال�صما« هو ا�صم النعمان بن املنذر اأمري 

احلرية، وا�ص������م جّده ماء ال�صما، وقد يتوّهم 

أّن هذا ه������و املعنى امل������راد، وُرمبا  املتلّق������ي ا

أبيه  ث الفقيه مالك وا م������اً ِذكرُْر املحدِّ زاده توهُّ

أن�س، ولكنه يف احلقيقة مل يق�ص������د النعمان  ا

أراد بالنعمان هذا النوع من  وال جّده، واإمّنا ا

أراد  الزهور الربية وهي �صقائق النعمان، كما ا

مباء ال�ص������ماء املطر، واملتلقي هنا مدعوٌّ اإىل 

ب������داع، اإذ اإنَّ فاعليت������ه ال تقل اأهمية عن  االإ

فاعلية املبدع نف�صه، من حيث اإعطاء التورية 

أبعاده������ا النهائية، التي حُتّدد دورها يف بناء  ا

العم������ل الفن������ي، وعالقتها ب������ه، اإّن الوظيفة 

املعنوية املرادة تن�ص������جم مع هذا احل�ص������ور 

 للمطر وفاعليته، كما تن�صجم متاماً 
ّ
الوظيفي

مع احل�صور اجلمايّل للطبيعة التي ا�صتجابت 

أي�صاً ين�صجم مع ما  لنداء ال�ص������ماء، كما هو ا

يثري هذا احل�ص������ور من ا�صتجابة جمالية يف 

نف�س املبدع واملتلقي، عل������ى الرغم من هذا 

البعد التاريخي بينهما.

والعك�������س والتبديل هو اأن يك������ّرر املبدع 

خري  ول من ال������كالم يف اجلزء االأ اجل������زء االأ

منه، م������ع تغيري جزئ������ي ي�ص������تطيع اأن يُغني 

�ص������الة، �رسط اأن  املعنى ويرفعه اإىل مرتبة االأ
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ي�صتخدمه يف مو�ص������عه، ويثري ذهن املتلقي، 

ِحلَّ  وينّبه ح�ّصه، من ذلك قول اهلل تعاىل: »اأُ

ىَل ِن�َشاآِئُكْم ُهنَّ  َفُث اإِ َياِم الرَّ َلُكْم َلْيَل���َة ال�شرِّ

 .»
)��(

... ُهنَّ ُكْم َواأَنُتْم ِلَبا�ٌض لَّ ِلَبا�ٌض لَّ

اإّن اللبا�س يج�ّصد ت�صّوراً للمغلق الدائري 

الذي ل������ه الق������درة عل������ى االت�ص������ال بالعامل 

نه  اخلارجي وحتويله اإىل ج������زء من ذاته، الأ

ول من  ال غنى له عنه، ويتجلّى يف اجلزء االأ

أة عند الرجل، اإذ  ية الوجود الداخلي للمرا االآ

أني�س هو  يتبلور يف مظهر اإن�صايّن وديع ودود ا

ال�صرت وال�صون والدفء، فالرجل يتحلّق حول 

ن�صايّن الذي له كرامته  أة بهذا الدفء االإ املرا

وطهارة نف�صه وج�صده، لذلك ال غنى له عن 

هذا اللبا�س، وال �صرب له على فراقه.

ولك������ّن هذا اجل������زء ال يحّقق التوا�ص������ج 

أة والرجل، فلو اكتفى بهذا  املتبادل ب������ني املرا

أة بغمط حّقها  ح�ّصت املرا ية، الأ اجلزء من االآ

ن�صايّن وباإلغاء حرارة وجدانها الكامن يف  االإ

ذاتها، فلها احلقُّ باأن جت�ّص������د وجود زوجها 

اخلارجي وجوداً داخلياً �ص������امياً ي�صغل حيزاً 

رها ويوؤن�صه من حياتها فيطهِّ

فلي�ص������ت العالقة من طرف واحد، واإمنا 

هي عالقة ثنائية م�صرتكة يف جوهرها، ولها 

ن�صاين  بنية متما�صكة ت�صّع مبعاين الدفء االإ

احلبيب اإىل النف�س، وهذا التبادل يف املوقف 

داً يف اإح�ص������ا�س  ق توازناً عاطفياً، وجتدُّ يُحقِّ

خر، ومن  أة والرجل بوج������ود االآ كلِّ م������ن املرا

ذلك قول البحرتي:

ــــــــدًا، وعـــلـــيـــه فــــهــــ� ُيـــــــــْبـــــــــِدِي جتــــــــلُّ

ْهـــــِر ُمــــْر�ــــضِ َكـــْلـــَكـــل مــــن َكـــــالِكـــــِل الـــــدَّ

نـــــ�ـــــض جِلــــنٍّ ـــــُع اإِ ـــــْن ــــــــــْدَرى اأَ�ـــــصَ لـــيـــ�ـــض ُي

نــــ�ــــضِ الإ ِجـــــــنِّ  ــــْنــــُع  �ــــصُ ْم  اأَ ــــ�ُه،  ــــُن ــــَك ــــصَ �

مل  اأَنَّ  يــــ�ــــصــــهــــد  اأراه  اأنَّ  غـــــــــرَي 

)12(
ــــــُك بـــانـــيـــه يف املــــلــــ�ك بــــُنــــْكــــ�ــــضِ َي

�صاق املبدع موقفه من فخامة اإيوان ك�رسى 

ودّقة �صنعه اإىل مراكز اختالل غري متوازنة، 

ت�ص������ري ب�ص������يغة النفي واال�ص������تفهام والبناء 

عجاب  للمجه������ول اإىل موقف������ه احلاف������ل باالإ

بداع املعماري وجماليته الهند�ص������ية  بهذا االإ

والزخرفي������ة، فيعي������د ق������راءة هذا ال�ص������نع 

البديع بتاأنٍّ وتاأّمل، فيحار ويرتّدد يف ن�ص������بته 

الفنية، في�ص������ري عليه خياله اخلاّلق اأن يرى 

ال�صورة املعمارية الرفيعة بوجهني، يعك�صان 

قيمته������ا الفنية، ويتبادالن مكانهما بكثري من 

ن�س حيناً،  االندها�س الذي مييل بامليزان لالإ

آخ������ر فيتحّول هذا التبادل اإىل  وللّجن حيناً ا

بنية لغوية غنية، مل جتعل هذا ال�صنع الفخم 

������ع  ن�س، وال من جنٍّ جلٍن، لتُو�صِّ من اإن�������س الإ

يوان، ولت�صفي على اإبداعه  اآفاق ت�صّورنا لالإ

مل�صات �صحرية غري عادية، وخمتلفة عن عامل 

ة اأخرى،  ن�س م������رَّ اجل������ّن مّرة، وع������ن عامل االإ
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�ص������يل يف  وبذلك تعاد �ص������ياغة هذا الفن االأ

�صياق فّن بديعي، يغنيه، ويغني ِح�ّس املتلّقي 

ثر  بفي�س الده�ص������ة واالنبهار بعظمة هذا االأ

املعماري.

بعاد النهائية  واملبالغة هي الك�صف عن االأ

فراط  للمعنى، ويعرفه������ا البالغيون باأنها االإ

أو م�صتحياًل،  يف ال�ص������فة اإىل حّد م�ص������تبعد ا

وقبل اأن نخو�س يف در�ص������ها نقّرر حقيقة ال 

أّن املبالغة لي�صت كذباً والحُماالً،  منا�س منها ا

واإمنا هي تعبري عن حقيقة عميقة من حقائق 

احلياة عند انفعالنا باملواقف انفعاالً وجدانياً 

عارماً، حتتج������ب وراءه احلقائ������ق القريبة، 

لتظهر يف مقام اآخر هو مقام »التفخيم« اأي 

ا هي، فاإذا ما انطلق املبدع  اإنها تبدو اأكرب ممَّ

أّن احلقيقة ما نحن فيه،  ليعرّب عنها، توّهمنا ا

ال ما يراه املبدع ويح�ّصه.

أو االنتقا�س  وال ميك������ن اإبطال املبالغ������ة ا

ّنا لو فعلنا ذلك اأبطل  من قيمتها الفني������ة، الأ

الت�ص������بيه وِعيَبت اال�ص������تعارة وكثري من اأوجه 

دبي، فتوّفر خ�صي�صة  اجلمال يف الكالم االأ

أ�صداً عن  »ال�صجاعة« يف الرجل الذي يُجعل ا

أو  طريق ال�صورة، لي�صت اإفراطاً يف ال�صفة ا

نَّ املبالغة هي غر�س ال�ص������ورة 
، الأ

)13(
اإ�رسافاً

الفنية، بل هي احلقيقة الوحيدة عند املبدع 

يف حال������ة من ح������االت اإبداع������ه الفني لكنها 

عماق البعيدة من  حقيقة تكمن هناك يف االأ

ن�ص������انية احلّية، ومن اأمثلة  أغ������وار النف�س االإ ا

املبالغة البديعة قول اأبي الطيب:

�ــــصــــاربــــًا ــــبــــحــــرية  ال َوَرَد  اإذا  َوْرد 

ــــيــــال ــــنِّ وال زئــــــــــــــرُيُه  الــــــــفــــــــراَت  َوَرَد 

ـــــب الـــــــفـــــــ�ار�ـــــــض البـــــ�ـــــضٌ  ُمـــــتـــــخـــــ�ـــــصِّ

غـــيـــال لـــــبـــــدتـــــيـــــه  مــــــــن  غـــــيـــــلـــــة  يف 

ــــتــــا  ُظــــنَّ اإال  عـــــيـــــنـــــاه  قـــــ�بـــــلـــــت  مـــــــا 

جــــى نــــــاُر الـــغـــريـــق حــلــ�ال ــــدُّ حتــــت ال

ــقــًا مــن تيهه ى عــيــنــاه مــرتفِّ يــطــاأ الـــــَ�ّ

ـــــــه اآ�ــــــــــــــــضٍ يــــــجــــــ�ــــــضُّ عـــلـــيـــال فـــــــكـــــــاأنَّ

ــــــــــَر نــفــ�ــصــه ــــــــــَزْمِ ــــــــا ُي ـــــه مَّ وتـــــظـــــنُّ

ـــغـــ�ال)14( عــنــهــا لــــ�ــــصــــّدِة غـــيـــِظـــه مـــ�ـــص

لن يقول لك علماء الفيزياء واجلغرافيا 

والريا�ص������يات وغريهم من اأهل االخت�صا�س 

ّنهم  اإال اأن هذا الكالم كذب وحمال حدوثه، الأ

يقي�صون �رسعة ال�ص������وت يف الهواء، و�رسعة 

ال�ص������وت يف املاء، ويقي�ص������ون امل�ص������افة بني 

البح������رية وم�رس والعراق، ويقّدرون الن�ص������بة 

أّن  الت������ي يتخافت بها ال�ص������وت، فيج������دون ا

أبو الطيب ال ميكن  �صد الذي ي�صفه ا زئري االأ

أو اإىل نهر الفرات،  اأن ي�ص������ل اإىل نهر النيل ا

وهذه حقيقة علمية ال ميكن اإنكارها، ولكن 

ح�صا�س يقا�س باملقايي�س  دب واالإ متى كان االأ

دب ع������امل  اإّن ع������امل االأ ال�������رسف،  العلمي������ة 

أو قليل ع������ن عامل العلم  آخ������ر يفرق يف كثري ا ا

واحلقيقة العلمية املجردة، فواقع العلم غري 
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واق������ع ال�ص������عور، فاملهمُّ يف عاملنا اأن ت�ص������بح 

احلقائق �ص������عوراً حياً، ال يقب������ل القيا�س اإال 

مبقايي�س �صعورية، وعلى كل حال فاإن البنية 

ول تتحّرك يف ف�ص������اء من  املعنوية للبيت االأ

الت�ص������ّورات الثنائية املتجاوبة، وهي تُ�صّكل 

�صد«،  يف اإطار حركة متحركة »وهي زئري االأ

وحرك������ة حُمرّكة »اإح�ص������ا�س املبدع واملتلقي«، 

وىل يف اأعم������اق  وق������د تكثف������ت احلرك������ة االأ

احلرك������ة الثاني������ة، فنتج عن ذل������ك حالة من 

الرتّكز ال�صديد على �صعيد احل�ّس واالنفعال 

والوهم يف نف�س املتلقي، مما �ص������مح للحركة 

وىل باالنت�صار الوا�صع، ف�صغلت حيزاً كبرياً  االآ

ر�س  م������ن الوجود، ووجود املتلقي، ووجود االأ

اإن �صحَّ هذا التعبري، اإذ حتقق لها انفتاح غري 

عادي على م�ص������توى داخل������ي حم�س، هو يف 

 عن هذا االمتالء 
ّ
احلقيقة تعبري �صادق وحي

�ص������د، التي �ص������اعت يف  النف�ص������ي ب�رسخة االأ

منافذ احل�ّس، وتغلغل������ت يف اأعماق النف�س، 

ت كّل ف������راغ فيها بالرغب������ة واخلوف  وم������الأ

أثار ه������ذا االمتالء يف الذات  والف������زع، وقد ا

ثورة من االنفعاالت التي مل ي�ص������تطع الكيان 

ّن فاعلية  أو ي�صتوعبها، الأ الب�رسّي اأن يحتويها ا

وىل كانت كبرية و�ص������ديدة ف�صّكلت  احلركة االأ

بوؤراً انفجارية �ص������يطرت على م�صاحته كلّها، 

ف������كان ال بّد اأن تنفجر وتنطلق يف كّل مكان، 

ولو �صاعة االنفجار، اأو حلظة اخللق الفني.

 والواقع 
ّ
ثر الفني وتظل العالقة ب������ني االأ

�صل يف فهم فاعلية املبالغة،  ال�صعورّي هي االأ

ّن احلقيقة يف طبيعة ال�صعور هي احلقيقة  الأ

التي تعنينا، وهي التي حتيل كّل فاعلية اإىل 

عملي������ة من الفي�س والك�ص������ف ال حدود لها، 

�ص������ياء  ففيها ي�ص������تحيل الواقع عاملاً اآخر لالأ

.
)15(

وعالقاتها

ومن ذلك قول اأبي حمجن الثقفي:

بالقنا اخلــيــل  تــطــرد  اأن  َحـــَزنـــًا  كــفــى 

ـــــدودًا عــــلــــّي وثـــاقـــيـــا واأتــــــــــــرك مـــــ�ـــــص

غــلــقــت واأُ ــان احلـــديـــُد،  اإذا قــمــُت عــنَّ

املــنــاديــا  ـــمُّ  ـــ�ـــصُ َت دون  مـــن  مـــ�ـــصـــاريـــُع 

اأريــــنــــي �ـــصـــالحـــي، ال اأبـــــالـــــِك، اإنـــنـــي

متـــاديـــا اإاّل  تـــــــزداد  مــــا  احلــــــرب  اأرى 

اإن فاعلية املبالغة يف البيت الثاين تتبلور 

ر فكرّي عام يدخل �ص������من دائرتي  يف ت�ص������وَّ

املغلق واملفتوح واحلركة وال�صكون و�رساعها 

يف ذات املبدع، وتتاأّكد �ص������يغ االنغالق منذ 

وىل ملح������اوالت االنط������الق التي  اللحظ������ة االأ

جته�ص������ها قوى جامدة ا�صتطاعت اأن متتلك 

فاعلية ت�ص������ّد اآخر ممّر ميكن اأن ينطلق منه 

املبدع، فاإذا ما حاول احلركة �صّدته �صال�صل 

احلديد اإىل مكانه، فال ي�ص������تطيع القيام، ثم 

بواب احلديدية  تنداح دائرة االنغالق، واإذا االأ
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ال�صخمة تنت�صب يف وجهه �صداً منيعاً يكمل 

مل يف  التف������اف الدائ������رة حوله، وينبع������ث االأ

االنطالق جمّدداً، بح�ص������ور »املنادي« الذي 

يج�ّص������د الذات ونزوعه������ا اإىل االنفالت من 

هذه القيود، لكن هذا البعد الوحيد يتال�صى 

يف مواجهة امل�ص������اريع املغلقة اإغالقاً حمكماً 

، وتعّمق ح�ّص������ه 
ّ
فتحجبه عن العامل اخلارجي

املاأ�ص������اوي بعبث اأّي حماولة للحركة وحتقيق 

اأمنية يف امل�صاركة باملعركة، فال جناة له اأمام 

ه������ذه احلواجز التي متنع انبعاث اأي �رسخة 

من مناٍد اأو جميب، وت�ص������تنفر كلُّ قوى املبدع 

الداخلية ال�ص������عورية حتى ت�ص������ل حّد التوتر 

ال�صديد واال�ص������طراب العنيف، لتخلق تياراً 

ح�صا�س  انفعالياً ِوفاقاً، تظهر جذوره يف هذا االإ

با�صتحالة االنطالق »ت�صّم املناديا«، ولعّل يف 

لف املمدودة جت�ص������يداً  اإط������الق القافية باالأ

ل�ص������وق داخلي عميق لالنط������الق خارج هذه 

.
)16(

الدائرة املغلقة

أ�ص������لوب تعبريّي، ي�ص������ّور  والتك������رار هو ا

الفاعلية النف�ص������ية مبوؤّثر معنّي، ي�صّكل جزءاً 

أ�صا�ص������ياً وحيوي������اً م������ن التجربة ال�ص������عورية  ا

ر ينبع من اأ�ص������ول  املتكامل������ة، فاللفظ املُكرَّ

بداع، الّت�ص������اله الوثي������ق بالنف�س  عملي������ة االإ

ثارة  وانغالقها واهتماماتها، فهو م�ص������در االإ

الوجداني������ة وغايتها، ومفتاح ين�رس ال�ص������وء 

على بوؤرة انفعالية، تن�رسب يف اأعماقها جذور 

ر، بو�صفه معادالً عاطفياً ملجمل  اللفظ املكرَّ

والتعبريي������ة واجلمالية  ال�ص������عورية  التجربة 

أّن له دوراً فعاالً يف  ، كما ا
ّ
أثره الفني للمبدع وا

تكثيف امل�صتوى النف�صي للموقف عن طريق 

خلق بنية لغوية غنية، ت�صمو بامل�صتوى املعنوي 

ثر الفن������ي اإىل مرتبة راقي������ة من التمّكن  لالأ

�ص������الة والتميز، ويخ�صع التكرار جلملة  واالأ

من القوانني الهند�ص������ية اخلفية التي حتكم 

كثرياً من اأ�ص������ول الفنون اجلملية كالر�ص������م 

واملو�ص������يقى، اإذ ميك������ن اأن ن������رى يف التكرار 

أ�ص������اليبه لوناً من التوازي والتوازن  مبختلف ا

ر هو  والت�ص������اوي والنظام، فاأي �ص������كل متكرِّ

م، واإن  بال�رسورة �صكل متواٍز ومتوازن ومنظَّ

ا يُ�صيع ح�ّس املفاجاأة واالرتياح  توّقع تكراره ممَّ

لدى امللتقى، وه������ذا يجلو لنا �رّساً من اأ�رسار 

التكرار وهو التوّقع، وما ين�صاأ عنه من اإ�صباع 

يغّذي هذا الن�ص������ق ثم يخرج به عن م�ص������اره 

املتوّق������ع، يف ذهن امللتقى. عل������ى اأن للتكرار 

ثار الفنية التي  مزالق قد توؤدي بكثري من االآ

أو تُخّل بقواعده الدقيقة،  تتكلّف يف �صنعه، ا

فلي�س التكرار جماالً مو�ص������يقياً اأو هند�ص������ياً 

أ�ص������لوب فني راٍق يحتاج اإىل  حم�ص������اً بل هو ا

دّقة يف تلم�ص������ه، وو�صعه يف مو�صعه واإ�صفاء 

هذه اللم�صة ال�ص������اعرية التي ال ميتلكها اإال 

مر ملء  كّل �ص������اعر ومبدع فنان، فلي�������س االأ

أو تكملة وزن اأو تطويل ن�ّس، واإمنا هو  فراغ ا
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أ�صمى، وميكن اأن نقف  أبعد من ذلك بكثري وا ا

�صلوب من خالل درا�صتنا  على حقيقة هذا االأ

أ�صاليب التكرار يف مواطنها. لبع�س ا

�- تكرار احلرف: وهو لون دقيق يحتاج 

اإىل عناية ودراية، وح�ّس لغوّي مرهف، يرّتب 

هذه احلروف ترتيباً، مينح امللتقى اإح�صا�صاً 

عميقاً بتناغمها وان�صحابها، ويوّزعها توزيعاً 

يج������ّدد فعاليتها عرب اهتزازات نغم موّلد، ال 

آثاره حتى تهداأ احلركة هدوءاً ي�ص������به  تنتهي ا

هدوء ال�صدى، فيحيا امللتقى معها يف عالقة 

 يوؤن�س روحه ونف�صه وميتع عينه، 
ٍ
تكامل وتنام

ومثال ذلك قول اأبي القا�صم ال�صابي:

ــغـــ ال جـــمـــ�ـــصـــِك  يف  الـــ�ـــصـــبـــاب  اأرقَّ  مــــا 

الــثــمــني الـــبـــديـــع  ، ويف جـــيـــدك  ـــــ�ــــضّ

ـــــ واألـــــــــــــــــــــذَّ احلـــــــــيـــــــــاة حـــــــــني تــــغــــنــــّي

ـــــــن، فــــاأ�ــــصــــغــــي لـــ�ـــصـــ�تـــك املـــــحـــــزون ـ

ـــمـــن كــــنــــت تـــنـــ�ـــصـــديـــن، فـــقـــالـــت: فـــل

ـــجـــّي احلــــزيــــن ـــبـــنـــفـــ�ـــص لـــلـــ�ـــصـــيـــاء ال

لـــــلـــــ�ـــــصـــــبـــــاب املــــــــــــــــــــ�ّرد املـــــتـــــال�ـــــصـــــي

كــــــــــخــــــــــيــــــــــاالت حــــــــــــــــامل مــــــفــــــتــــــ�ن

ــــ ـــي ـــّدن ال جـــــج يف  يـــــ�ؤ الــــــــذي  لـــلـــربـــيـــع 

احلـــنـــني وروح  الــــــهــــــ�ى  حـــــيـــــاة  ــــيــــا  ـ

مــــل املــعــبـــ لـــلـــ�ـــصـــبـــاب الــــ�ــــصــــكــــران، لــــالأ

ـــى، لـــلـــمـــنـــ�ن)17( �ـــص ــــــ�د، لـــلـــيـــاأ�ـــض، لـــالأ

آثر املب������دع اأن يكرر ح������رف اجّلر  لق������د ا

»الالم« على حرف الن�ص������ق »الواو« وما فعل 

ّن ذلك التكرار  ذل������ك اإال عامداً متعّم������داً، الأ

د والرتّقب  يحتف������ظ لقول������ه بح�������سّ التج������دُّ

والت�ص������ّوف، ويبعث يف نف�������س امللتقي فاعلية 

أبعاده،  تتحرك من ذاته باجتاه الن�س ليجلو ا

آثاره، فحرف اجل������ّر هنا يتنامى  وي�ص������طاد ا

يف داللت������ه، لي�ص������بح جزءاً حيوي������اً من بنية 

بيات، وعن�رساً يف  يقاعية لالأ الت�صكيالت االإ

تطوّرها االرتقائي الذي ي�صل النف�س يف كّل 

مرة بجواب جديد، يعمق هذا البعد الكوين 

ن�صان، وينطلق يف اآفاق متجّددة  لتاأمالت االإ

أبعاداً عدي������دة للحياة يف  ة، تتلّم�س ا
ّ

ومتغ������ري

ن�صانية. خمتلف حاالتها الطبيعية واالإ

�- تكرار الكلمة: ويكون هذا ال�ص������نف 

أبيات  بتكرار كلمة يف اأول كّل بيت من جملة ا

أو متباعدة يف ق�ص������يدة، مبا ي�صفي  متتالية ا

على القول جماالً مرئياً وم�ص������موعاً، ومينح 

بي������ات ترابط������اً وتناغم������اً ال يعتمد على  االأ

التكرار فح�صب بل يعتمد اأي�صاً على توا�صج 

املع������اين بهذا التكرار، ال������ذي يثري انفعاالت 

امللتقي، ويكّثفها بحيث ت�صّكل معادالً متوازناً 

لفاعليت������ه، وموازياً ال�ص������تجابته، فال يختل 

ميزان الق������ول وال مييل، بل ي������وؤدي وظيفته 

املعنوية يف �صياق املوقف ال�صعري كلّه، ومثاله 

قول اأبي القا�صم ال�صابي:

ــــقــــي الـــعـــنـــيـــد �ــــصــــبــــّي احلــــــيــــــاة الــــ�ــــصّ

الــبــعــيــد الــــ�ــــصــــالل  �ـــصـــلـــلـــَت  قـــــد  اأال 
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احلـــيـــاة هـــــــ�َن  �ـــصـــئـــت  اإن  املـــــــ�ت  اإىل 

فــــخــــلــــف ظــــــــالم الـــــــــــردى مــــــا تـــريـــد

ــــدهــــ�ر ال عــــّذبــــتــــك  اإن  املــــــــ�ت  اإىل 

فـــفـــي املــــــ�ت قـــلـــب الــــدهــــ�ر الــرحــيــم

الــتــعــيــ�ــض بــــن احلــــيــــاة  يــــا  املــــــ�ت  اإىل 

ـــــ�ت �ـــصـــ�ت احلـــيـــاة الــرخــيــم فــفــي امل

روّي  جـــــــــام  فـــــــاملـــــــ�ت  املــــــــــــ�ت  اإىل 

ــــــمــــــ�ُم الـــــفـــــالة مَلـــــــــــْن اأظـــــــمـــــــاأتـــــــه �ــــــصَ

وثـــــري مـــــهـــــد  ـــــــ�ت  فـــــــامل املــــــــــــ�ت  اإىل 

تـــــــنـــــــام بـــــاأحـــــ�ـــــصـــــانـــــه الـــــكـــــائـــــنـــــات

ــــ�د اجلــمــيــل هــــ� املـــــــ�ت طـــيـــف اخلــــل

يـــبـــ�ح الـــــــــذي ال  ونــــ�ــــصــــف احلــــــيــــــاة 

هــــنــــالــــك خــــلــــف الــــفــــ�ــــصــــاء الـــبـــعـــيـــد

تــعــيــ�ــض املـــنـــ�ن الـــقـــ�ى الـــ�ـــصـــبـــ�ح)18(

اإّن الزمان �ص������اعتان، م������وت وحياة، ومن 

أوان، وهاتان  ثمَّ تتكرر هاتان ال�صورتان كلَّ ا

دة تق�صم  ال�صاعتان تُ�صّكالن عند املبدع موحَّ

ول منهما: املوت، والثاين:  املوت اإىل موتني االأ

نها باآالمها و�صدائدها �صورة اأخرى  احلياة، الأ

من �ص������ور املوت، وبذل������ك يتوّحد الزمان يف 

�صورة واحدة هي املوت وت�صبح دعوة املبدع 

نه ال يرى  »اإىل امل������وت« دعوة اإىل احلي������اة، الأ

املوت منف�ص������اًل عن احلياة بل هو يف عالقة 

مع احلياة.

وتعّد ه������ذه الدعوة بوؤرة انفعالية عميقة 

ت������زداد متادياً وتنامياً روؤية املبدع اخلا�ص������ة 

للم������وت فه������و يعّم������ق االنفت������اح واالنطالق 

»احلياة«، يف بعد االنغالق وال�صكون »املوت«، 

ن�ص������ان  فال يرى اأن املوت ميكن اأن يحجب االإ

أو يبقيه �صمن  أ�ص������يائه ا عن الكون واأحيائه وا

دائرة �ص������يقة مغلقة بل �صينطلق به يف اآفاق 

احلي������اة احلقيقية، وي�ص������بح امل�ص������ري عنده 

نقطة تداخل بني املوت واحلياة، على الرغم 

أنه وقوف عند �ص������ياق واحد هو املوت،  من ا

ومن اأمثلة ذلك اأي�صاً قول ال�صابي:

مــــــا قــد ادي  اأنــــــــــت حتــــيــــني يف فـــــــــــــ�ؤ

اأمــــ�ــــصــــَي الـــ�ـــصـــعـــيـــد الــفــقــيــد مــــــات يف 

روحــــــــي خــــــــرائــــــــب  يف  وتـــــ�ـــــصـــــديـــــن 

املـــــجـــــدود عـــــهـــــدي  ــــى يف  تــــال�ــــص مــــــا 

ـــاك نــــا�ــــصــــيــــد غـــّن اأنـــــــــِت اأنـــــ�ـــــصـــــ�دة االأ

الــــقــــ�ــــصــــيــــد رّب  الـــــــغـــــــنـــــــاء  ــــــــــــــه  اإل

ـــحـــٍن كـــل الــــــــ�جــــــــ�د  يف  فــــتــــمــــايــــلــــت 

عــــبــــقــــرّي اخلـــــيـــــال حــــلــــ� الــنــ�ــصــيــد

ـــعـــر والـــفــــ اأنـــــــت فــــــ�ق اخلــــيــــال والـــ�ـــص

ـــنـــهـــي، وفــــــ�ق احلـــــدود ـــــــّن، وفــــــ�ق ال

ــــــــي، و�ـــــصـــــبـــــاحـــــي اأنــــــــــــــــــــِت قــــــــد�ــــــــص

ـــــ�دي وربــــــيــــــعــــــي، ونـــــ�ـــــصـــــ�تـــــي، وخـــــل

فــدعــيــنــي اأعـــيـــ�ـــض يف ظـــّلـــك الـــعـــْذب

ــــهــــ�د)19( ــــص ــــ� امل ـــنـــك  ُحـــ�ـــص ُقــــــــــْرب  ويف 

بعاد  ينتج تكرار كلمة »اأنت« على هذه االأ

الهند�ص������ية املدرو�ص������ة، �ص������بكة من التناغم 

والفي�س الذي ينت�رس على الق�ص������يدة كلها، 
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فيح�ّس امللتقي ب�ص������عادة متناهية، ت�صمح له 

�ص������مى  اأن يدرك اأن التكرار يتخذ �ص������كله االأ

واجلدي������د واملقنع، ويتح������رك يف متّوج بديع 

يف ج�صد الق�صيدة، يهبها حياة على حياتها 

أبياته. أبياته من جديد ا أنه يكتب ا ويكت�صف ا

فال �ص������كَّ اأن كلمة »اأنت« نبع اخل�ص������ب 

للمب������دع ولقول������ه، ت������ربز بو�ص������وح اأكرب على 

م�صتوى الفاعلية النف�صية التي تعيد �صياغة 

أبعاد تن�صجم مع  بع�س معطيات الوجود يف ا

�صمو حّبه لها، وتت�ص������ع ات�ّصاع هذا احل�صور 

امللّح وال�صعيد ملحبوبته يف كونه وكيانه.

3- تك���رار العب���ارة: وهو اأن يكرر املبدع 

أبيات  �ص������طراً اأو جملة من بي������ت يف جمموع ا

 
ّ
متتالية، ويقوم على ت�صكيل اأمنوذج هند�صي

مت������وازن العب������ارة املتكررة، يع������ادل اأمنوذجاً 

�ص������عورياً، له قدرته عل������ى التكّهن باجتاهات 

التوق������ع واإ�ص������باعها كاملة، وت�ص������تطيع هذه 

العبارة خلق تنويع اإيقاعي غني دقيق، ملا لها 

من الكيان املت������وازن الذي يرتكز على نقطة 

نها نتيج������ة عملية  ثق������ل غاية يف الدق������ة، الأ

هند�صية واعية من ِقَبِل املبدع.

أمثل������ة ه������ذا الل������ون يف ال�ص������عر  وتك������رث ا

اجلاهلي، واأخ�س بالذكر ال�ص������اعر امل�صهور 

املهلهل: عدي بن ربيعة، فله ثالث ق�ص������ائد 

قل يلتزم فيها هذا النوع من التكرار،  على االأ

بيات من اإحداها: وهذه االأ

ــــي ــــــا مـــــــربـــــــط املـــــ�ـــــصـــــّهـــــر مــــّن قــــــّربـــــــ

لــــفــــعــــايل مــــــطــــــابــــــق  قــــــــــــ�يل  اإّن 

ــــي ــــــا مـــــــربـــــــط املـــــ�ـــــصـــــّهـــــر مــــّن قــــــّربـــــــ

ـــــــي وخـــــــــايل لـــــكـــــلـــــيـــــب فــــــــــــــداه عـــــــّم

ــــي ــــــا مـــــــربـــــــط املـــــ�ـــــصـــــّهـــــر مــــّن قــــــّربـــــــ

بــــــــطــــــــال العــــــتــــــنــــــاق الــــــكــــــمــــــاة واالأ

ــــي ــــــا مـــــــربـــــــط املـــــ�ـــــصـــــّهـــــر مــــّن قــــــّربـــــــ

قــــــــــّربــــــــــاه، وقـــــــــّربـــــــــا �ــــــــــرسبــــــــــايل)20(

ي�ص������ل التوّتر واالنفعال ذروته عند هذه 

ال�رسخة املتكررة، ويتطلع املبدع من خاللها 

اإىل االنعتاق واالنطالق اإىل عامل احلرب، التي 

تزداد تنامياً على �ص������عيد ح�ّص������ه الداخلي، 

وتوؤّك������د هذه ال�رسخ������ة بُع������د االنطالق يف 

�صورة احل�صان الذي يطلب ح�صوره ليج�ّصد 

احلرك������ة النهائية للعمق ال�ص������عوري، املتوّجه 

توّجهاً مكّثفاً نحو الثاأر والتحّدي.

وتتبلور الروؤية ال�صعرية املتكاملة للق�صيدة 

عرب هذا التوازن الهند�ص������ي والعاطفي الذي 

ميتلك ثباتاً را�صخاً، مينح الروؤية ا�صتمرارية 

يف الزم������ن، وفاعلي������ة يف احلرك������ة املتجددة 

بدعوة ح�صور الفر�س، فكلما جتّدد ح�صوره 

جتّدد احلدث، فهو يحتلُّ مكانني متناظرين 

ومتوازيني يعك�ص������ان املوقف ال�ص������عري كلّه، 

ويت�صّكل ت�صّكاًل اآخر ينحّل يف متّوجات البيت 

املتكرر، وتن�صّد اإىل وتده الثابت.
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4- تك���رار البي���ت الكامل م���ن ال�شعر: 

ي�ص������ّكل البي������ت ال�ص������عري هنا ن�ص������قاً قادراً 

على التج������ّدد ونبذ الرتاب������ة، ويحتوي على 

عنا�رس �ص������عورية مرّكزة، لها داللة �صمولية، 

خرى، ويجمعها  بيات االأ تتمّوج يف اأعماق االأ

أ�صا�صي، ترتبط به كّل  على م�ص������توى معنوي ا

 �صمن 
ّ
الوحدات، وتكرار هذا الن�صق الهند�صي

اإطار معنوي موّحد ومت�صل�صل ومتناغم.

أّن هذا الن�ص������ق ينبع من  ومن الوا�ص������ح ا

اأ�ص������الة املوقف ال�ص������عرّي املتكامل، اإذ يفتح 

املقطوع������ة بتفريغ طاقة �ص������عورية ومعنوية 

عالية امل�صتوى، ثّم يقف بّثها من نقطة معّينة 

هي انتهاء حلقة وابتداء اأخرى، ومثال ذلك 

قول ال�صاعر:

ويل اأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اٌم  ـــــــــــمـــــــــــ�ت  لـــــــــــل

عــــــــــــــــــــــــــاُم احلــــــــــــــــيــــــــــــــــاة املـــــــقـــــــبـــــــل

لـــــــــلـــــــــحـــــــــّق مــــــــــــــا�ــــــــــــــضٍ يــــــبــــــتــــــدي

مـــــــــــــــــــن بــــــــــــرعــــــــــــم املــــــ�ــــــصــــــتــــــقــــــبــــــل

نــــــ�ــــــصــــــيــــــده وراء  يــــــــ�ــــــــصــــــــعــــــــى 

مـــــــــــثـــــــــــل عـــــــــنـــــــــد الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــبـــــــــاح االأ

ــــــا احلــــــيـــــــ اإال  يــــــ�ــــــصــــــتــــــهــــــي  ال 

مـــــــقـــــــتـــــــل يف  كـــــــــــــــــرميـــــــــــــــــة  ة 

ويل اأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ام  لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــ�ت 

عــــــــــــــــــــــــــاُم احلــــــــــــــــيــــــــــــــــاة املـــــــقـــــــبـــــــل

يبدع الن�ص������ق املتكّرر نقطة تقاطع غنية 

بيات بني  بني املوت واحلياة، ق������د حّركت االأ

بدئه������ا وانتهائها يف ف�ص������اء م������ن الثنائيات 

تي������ة: »املا�ص������ي- امل�ص������تقبل-، ال�ص������عي-  االآ

مث������ل، امل������وت- احلي������اة«، وامتلكت هذه  االأ

أبعاداً تن�ص������ّد اإىل قطبي املقطوعة  الثنائيات ا

�صا�صيني. االأ

وحتّول امل������وت اإىل عمق ال نعرفه اإال يف 

حاالت نادرة من مواقف العّزة، فاحتّل مكان 

احلياة، و�ص������غل حيزها الرحيب، وكان ميكن 

اأن يعّمق هذا التو�ّصع احل�ّس املاأ�صاوي لدينا، 

ّن الت�ص������ّور اجلوهرّي  لكنه اأخفق يف ذلك الأ

مل  الذي يعّم املقطوعة هو ح�ّس احلياة واالأ

واخل�ص������ب، وتب������دو بو�ص������وح اإمكانية والدة 

احلياة من املوت يف برعم امل�صتقبل، ويكت�صب 

كّل �ص������يء يف املقطوعة دالالت جديدة تنّمي 

ح�������سّ احلياة، ويت�ص������ّكل ت�ص������ّكاًل اآخر ينحّل 

يف متّوجات البيت املكّرر، وتن�ص������ّد اإىل وتده 

الثابت.

�- تكرار املقطع: من ال�ص������يق اأن يُدخل 

ر بعد  املب������دع تغيرياً طفيفاً على املقطع املكرَّ

ّن  اكتمال كّل حلقة من حلقات الق�ص������يدة، الأ

اإحداث مثل هذا التغيري يعّد جزءاً حيوياً من 

ر�صال والتلقي، وت�صتند عملية  اأ�صل عملية االإ

التغيري على تغذي������ة ح�ّس التوّقع وتنميته يف 

ذهن املتلقي وح�ّص������ه، ثُّم اخل������روج باملقطع 

املكّرر عن م�ص������اره املتوق������ع، ليحقق فاعلية 

نف�ص������ية غنية، ترتع�س بالنف�س وت�ص������مو بها 
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كما توقظها، ولهذا اللون من التكرار فاعلية 

يف بناء هيكل الق�ص������يدة الثابت واملتما�صك، 

فه������و يوّحد اجتاهه، ومينع������ه من االنفالت 

أو النف�ص������ي، ومثال ذلك ق�صيدة  املو�ص������عي ا

بعنوان »حنني«:

ـــــــــــ�ق الـــــــــــديـــــــــــار اأودعــــــــــــــــــــــــــــــت �ـــــــــــص

ــــــــقــــــــفــــــــار جــــــــنــــــــح الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــدى وال

�ـــــــــــــصـــــــــــــاعـــــــــــــاِت فــــــــــــجــــــــــــٍر قـــــتـــــيـــــل

ـــــــــار الــــــــنــــــــهــــــــار ـــــــــف انـــــــــتـــــــــ�ـــــــــص خـــــــــل

ميــــــــــــــــتــــــــــــــــدُّ فــــــــــــــــــــــــــ�ق احلــــــــــنــــــــــني

يـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــ�ُع بــــــــالــــــــيــــــــا�ــــــــصــــــــمــــــــني

نــــــــ�ــــــــصــــــــيــــــــت اأقـــــــــــــــــــــــــــــــــدام تــــــــرحــــــــا

املـــــــــــحـــــــــــار رجـــــــــــــــــــــع  عـــــــــــنـــــــــــد  يل 

و�ــــــــــــــــــــــــــــــــرسُت مــــــــــــــــن غــــــــــــــــري ظـــــــــــّل

لــــــــــــلــــــــــــِحــــــــــــَ�ار ــــــــــــــــ�ى  �ــــــــــــــــصُ وال 

ميــــــــــــــتــــــــــــــّد هــــــــــمــــــــــ�ــــــــــض احلـــــــــنـــــــــني

الــــــــقــــــــريــــــــن هـــــــــــــــــــذا  عــــــــــمــــــــــق  يف 

ــــــــــــي ـــــــيـــــــق درب قــــــــــــد هــــــــــــــــــــّدن �ـــــــص

بــــــــــعــــــــــد احـــــــــــــــــــــــــــــرتاق الــــــــبــــــــحــــــــار

مــــــــــــــــــــان االأ دون  والــــــــعــــــــيــــــــ�ــــــــض 

ــــــــظــــــــار ــــــــت ــــــــرس االن ــــــــاز جــــــــ� يــــــــجــــــــت

يــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــّف حـــــــــــــــــــــــ�ل احلـــــــــنـــــــــني

نــــــــــــــــــني ـــــــــــه �ــــــــــــصــــــــــــ�ت االأ يـــــــــــرويــــــــــــ

قــــــلــــــبــــــي ـــــــــــــ�ق  �ـــــــــــــص يل  يــــــــــــــــــــــــــرّد 

ـــــــــــى مــــــــــــــــرايــــــــــــــــا الــــــــــــــديــــــــــــــار عـــــــــــل

نــــــفــــــ�ــــــصــــــي ـــــــــــــاجـــــــــــــاة  مـــــــــــــن ويف 

قـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــات حـــــــــــــــــــــــــزن مــــــــــثــــــــــار

نــــــــــــــــــــني يـــــــــــــــرويـــــــــــــــه �ــــــــــــصــــــــــــ�ت االأ

حتــــــــــيــــــــــيــــــــــه فــــــــــــــــــــــــ�ق اجلـــــــــبـــــــــني

ت�صّكل حركة احلنني املتنوعة بوؤرة انفعالية 

غنية يف الق�ص������يدة كلها، ت�ص������يء بتحوالتها 

العديدة املوقف ال�صعوري يف �صورة متعددة 

تغطي م�ص������احات وا�ص������عة من كي������ان املبدع 

وعامل������ه، وكلم������ا اأوغلنا يف ال�ص������ياق املعنوي 

وجدنا اأن هذه امل�ص������احات تت�صع حتى تغادر 

الكيان الب�رسي الداخل������ي يف عملية حتّولية 

تنت�رس باجتاه العامل اخلارجي، واحلنني نزوع 

اإن�ص������اين من اأعم������اق ال������ذات املغلقة باجتاه 

الق�ص������اء املفتوح، فال بّد اإذاً اأن تنداح حركة 

هذا النزوع اجلامح يف انت�صارها عرب �صل�صلة 

فعال املتغرية واملتنامية: »ميتد، يعيد،  من االأ

يلتف، ي�صّق«، حتى ت�صل اإىل حالة من التوتر 

النف�ص������ي املتناوب يف �ص������ياق زمني، ينبع من 

�ص������ميم التجربة ال�ص������عرية كلها، وي�صبح يف 

ذات املب������دع مركز ثقل انفع������ايل متوازن مع 

�صا�صية وهي احلنني. القمة ال�صعورية االأ

�- التك���رار الال�شع���وري: اإّن ه������ذا من 

التكرار ي�صتق�صي اجلذور النف�صية املبدعة، 

أبعاد وج������وده الداخلي،  اإذ يعك�������س ب�ص������ّدة ا

زة بدرجة  ويثري حقاًل من االنفع������االت املُركَّ

غري عادية، جت�ّص������د هذه الكثافة ال�ص������عورية 
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و�ص������عاً نف�ص������ياً، له الت�ص������اق مبا�رس وعميق 

بج������ذور احلياة وامل�ص������ري، ويغل������ب اأن تكون 

أة من كالم تلقاه  هذه العب������ارة املتكررة جمتزا

املبدع يف موقف ي�ص������ّكل متا�ص������اً مبا�رساً مع 

وج������وده، وتبلغ هذه العالقة ح������داً كبرياً من 

التكّثف والتوّتر فتتحول اإىل م�ص������در في�س 

يخالط وجدانه، وي�ص������تدعي انفعاالته بحّدة 

�صياء كما تنعك�س على  قا�صية تنعك�س على االأ

الت�رسفات والتداعيات النف�صية التي تنا�صب 

حّدة احلدث الدرام������ي الفّذ يف تناميه على 

ال�صعيد العاطفي.

وم������ن ذلك ه������ذه املقطوع������ة التي بلغت 

فيها العبارة املكررة حداً فظيعاً من اخلوف 

د بالقتل من قبل اأحدهم  والرتّقب، فهو ُمهدَّ

بعب������ارة هاتفي������ة ت�ص������تنزف ق������واه يف متّهل 

عجيب:

ركــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــّل  يف  يــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــّج 

تــــــــــــــــــــــاأن« يف  »�ــــــــصــــــــتــــــــنــــــــتــــــــهــــــــي 

عــــــــمــــــــري اأفــــــــــــــــــــــــق  يف  ميــــــــــــتــــــــــــّد 

وُحــــــــ�ــــــــصــــــــن ُقــــــــــــبــــــــــــح  كــــــــــــــــــــّل  يف 

»�ـــــــصـــــــتـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي« يــــــــــــا لـــــــ�ـــــــصـــــــ�ٍت 

يــــــــــــــــــــــــــــدّق �ـــــــــــصـــــــــــاعـــــــــــة �ــــــــصــــــــّنــــــــي

�ــــــصــــــمــــــريي يف  »�ـــــــصـــــــتـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي« 

رنــــــــــــــــــــــــــــــــــنُي رعــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب وظــــــــــــــــــــّن

ــــــــــ..« بـــــــقـــــــايـــــــا وعـــــــيـــــــٍد ـــــــــتـــــــــْن »�ـــــــــص

مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــٍف مـــــــــتـــــــــجـــــــــّن

اأم �ـــــــصـــــــدى  يف..«  ــــهــــي  ــــت ــــن ــــت ــــص �«

�ـــــــــــــصـــــــــــــمـــــــــــــ�م طــــــــــــــــعــــــــــــــــٍن وغـــــــــــــن

اإّن العب������ارة املتك������ررة تفّج������ر بُع������داً من 

يح������اءات الرهيب������ة، وتنتقل م������ن مرحلة  االإ

أبعد ال �ص������عورية، تفقد  ال�ص������عور اإىل مرحلة ا

عندها كّل معنى لها، وت�ص������تحيل يف الذهن 

�ص������داء املرتّددة  املتوّتر اإىل جمموعات من االأ

بغري وعي، وت�صبح ك�ص������فاً لطبقة الال�صعور 

عماق  التحتي������ة، ومرك������ز اإ�ص������عاع ن�ص������يط الأ

النف�س، فاإذا حاول طردها من �صاحة الذهن 

وال�صعور، اأحلت عليه ب�صداها، والحقته يف 

أو مبتورة، فريّددها كما يردد  أ�ص������كال كاملة ا ا

مري�س احلمى عبارات �صتى ال ينظمها فكر 

وال �صعور.

أو ال�ص������وتي«  واإّن حال������ة »البرت اللغوي ا

 عن انفالت العب������ارة املكررة من 
ّ
تعب������ري حي

�ص������يطرة العقل الواع������ي، وان�رسابها يف تيار 

�صعوري عميق خّفي، يظهر ُكلّما قّل ان�صغال 

املبدع بالعامل اخلارجي فت�صّج يف كيانه ويف 

أ�ص������يائه، وي�ص������تدعي هذا احل�صور املفاجئ  ا

آثاره فينبرت ال�صوت...  حالة نف�صية هي من ا

عماق. ليبقى رنيناً يف االأ

»وقد يكون هذا التكرار الال�صعوري من 

أنواع التكرار كما تقول نازك املالئكة  اأ�صعب ا

نه  يف كتابها القيم »ق�صايا ال�صعر املعا�رس« الأ
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يقت�صي من املبدع اأن ين�صئ له �صياقاً نف�صياً 

غنياً بامل�صاعر الكثيفة«.

ألوان  �- تك���رار ال���رّدد: وهو ج������زء من ا

خرى، لكنه ميتاز عنها بح�ّس الوقع  التكرار االأ

ز، والرتدُّد املعنوي الدال، ولكّل  النف�صي املُركَّ

كلمة متكّررة فيه وجود خا�س، ينبع توا�صجه 

أو املوافقة  من جمموع العالقات املت�ص������ادة ا

يف املوقف ال�صعري، فت�صبح كّل كلمة قادرة 

على الفعل الكا�صف حلقيقة املوقف النف�صي 

ب�صكل حيوي. كما يف البيت التايل:

حــــن  يـــــــا.... يـــا انـــتـــفـــاَخ الــــِهــــّر يف االإ

ـــــاعـــــَة املـــحـــن اأيــــــــــن انـــــتـــــفـــــاُخـــــك �ـــــص

اإّن تكرار حرف الن������داء »يا« هنا يجعله 

أراد منها ال�صاعر  بوؤرة انفعال وثقل �صعوري، ا

اأن يبلغن������ا هذه احل������رية الت������ي انتابته وهو 

يخت������ار الفاعلية احلقيقية للمواقف الهزلية 

والهزلي������ة عند ال�ص������دائد وامل�ص������ائب التي 

حتي������ط باأمتنا من كّل حدب و�ص������وب، وهذا 

التكرار يُ�ص������ور حركة داخلية، مل ت�صتطع اأن 

حتدد م�ص������ارها ب�ص������هولة، واإمّنا كان هناك 

معاناة وكّد، و�صعوبة وجهد، يف �صّق ال�صبيل 

الذي تريده.

واأخرياً اإّن كلمة »املح�ّص������نات املعنوية« ال 

ت�ص������تطيع اأن توؤّدي الوظيفة اجلوهرية لهذه 

ّنه������ا توحي باأنها جاءت  الوج������وه البديعية، الأ

أّن الفهم الواعي  تزيين������اً لل������كالم، يف ح������ني ا

 وعامل 
ّ
ثر الفني واملتاأيّن لها هو فهم لع������امل االأ

مبدعه، وجمموع عالقات ثقافية وانفعاالت 

نف�صية ذات م�ص������توى عميق يف الداللة على 

دبي كلّه، وال ميكن اأن نقف عليها  املوقف االأ

اإال من خالل هذه البُنى اللغوية اخلا�صة.

 
ّ
داء البديعي وعلى اأي حال فاإّن وجوه االأ

املعنوي������ة ينبغي اأن تبق������ى مفتوحة على عامل 

دباء والفنانني املبدعني، خ�صبة يف قبول  االأ

د واإ�ص������افة، فهي قبل كّل �صيء  كّل منوٍّ وجتدُّ

أ�ص������اليب تعبريية، قد يهمل بع�صها فين�صى،  ا

وقد يولد جديد منها فريقى.
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�صل- برنارد  مريكي -بريطاين الأ قبل اأن يدعو امل�صت�رشق ال�ص������هيوين الأ

مر اإىل 
لوي�س اإىل منع ا�ص������تعمال كلمة )عرب( وم�صتقاتها نهائياً ولو احتاج الأ

أ باأفغان�صتان والعراق،  مريكي الذي بدا تعميم الغزو والحتالل الع�ص������كري الأ

أو�ص������ط جديد حموره وقائده اإ�رشائي������ل كما قال علناً يف  تكري�ص������اً لقيام �رشق ا

ألقاها يف م�ص������قط، كان قد رّد اأول ظهور مل�ص������طلح )العربي( اإىل  حما�������رشة ا

أوه������ام الهوية( قائاًل  �ص������نة 853 قبل امليالد. وحتدث ج������ان بايار يف كتابه )ا

اأديب وناقد ودبل�ما�صي �ص�ري.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁

ò

لكي ال نندم: 

لغتنا هي جوهر هويتنا

د. خري الدين عبد الرحمن

❁
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اإن القوميني العرب جعلوا من العروبة هوية 

ملبادئهم واأفكارهم وت�س������وراتهم و�س������لوكهم 

اليوم������ي، وروؤي������ة معيارية وثاب������ت وجودي. 

وتابع جان بايار يقول اإن »مفكرين عروبيني 

قد ا�س������تجابوا يف ال�س������بعينات لتحدي منو 

�سالم  الإ

ال�سيا�سي فطرحوا املزاوجة بني العروبة 

�س������الم كما فعل مي�س������يل عفلق يف كتابه  والإ

)البعث وال������راث(..« لكن ج������ان بايار هذا 

يغفل اأن مي�سيل عفلق )اأحمد مي�سيل لحقاً( 

قد جع������ل من النتماء احل�س������اري والثقايف 

�س������الم -قبل انت�س������اف القرن الع�رشين-  لالإ

جوه������ر النتماء اإىل العروبة، �س������اأن كثري من 

القوميني العرب امل�سيحيني الذين �سبقوه اأو 

تلوه، ناهيك عن اأكرث امل�سلمني من القوميني 

العرب. بل اإنه قد كتب يف ذلك الوقت املبكر 

يقول جازماً اإنه ل يوجد عربي غري م�س������لم: 

�س������الم ه������و تاريخنا، وه������و بطولتنا،  »فالإ

وهو لغتنا، وفل�س������فتنا ونظرتنا اإىل الكون..

اإنه الثقاف������ة القومية املوح������دة للعرب على 

أديانه������م ومذاهبهم.. وبهذا املعنى  اختالف ا

ل يوج������د عربي غ������ري م�س������لم، اإذا كان هذا 

العربي �س������ادق العروب������ة، واإذا كان متجرداً 

هواء ومتجرداً من امل�سالح الذاتية..  من الأ

واإن امل�سيحيني العرب عندما ت�ستيقظ فيهم 

�سالم هو لهم  قوميتهم �سوف يعرفون باأن الإ

ثقافة قومية يجب اأن يت�صبعوا بها ويحبوها 

ويحر�صوا عليها حر�صهم على اأثمن �صيء يف 

عروبتهم.. ولئن كان عجبي �ص������ديداً للم�صلم 

أ�ص������ّد للعربي  الذي ال يحب العرب، فعجبي ا

وكذلك قرر د. 
 )1(

�ص������الم!..« الذي ال يحب االإ

أنه  »ال اإ�صالم  ن�صاري بدوره ا حممد جابر االأ

. و�صّدد 
)2(

دون عروبة، وال عروبة دون اإ�صالم«

عب������د اهلل العروي على اأن درا�ص������ة اجلذور 

تظهر كيف اأدى تبلور ال�صخ�صية احل�صارية 

�صالم اإىل »حتول العربية اإىل  العربية عرب االإ

أتباع الدين اجلديد �صبب  ن�ص������ب ثقايف بني ا

ذل������ك التفاعل احليوي - فكرياً و�ص������لوكياً- 

بينهم، و�صبب حتررهم من اأ�صفاد العنعنات 

العن�رسي������ة الت������ي ترتبط دائم������اً بالثقافات 

ال�ص������يقة الت������ي تعجز ع������ن اأن تتح������ول اإىل 

)3(
ح�صارة«.

وهك������ذا كانت و�ص������ية ال�ص������اعر القروي 

أبرز �ص������عراء  ر�ص������يد �ص������ليم اخلوري، اأحد ا

العربية يف القرن الع�رسين، �صائبة وحا�صمة 

اإذ ق������ال: »علّم������وا الق������راآن واحلديث ونهج 

البالغة يف كل مدار�صكم وجامعاتكم«. وكان 

املوؤرخ العربي البارز نقوال زيادة بدوره �صديد 

الو�ص������وح اإذ اإنه كتب قائاًل: »علينا اأن نتقن 

لغتنا، واإتقان هذه اللغة يق�صي باأن يقبل كل 

واحد منا على القراآن الكرمي فيفهمه فهماً 

�صحيحاً؛ اأما امل�صلم فله عن ذلك اأجره عند 
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رب������ه، واأما الباقون فله������م على ذلك اأجرهم 

أبنائهم الذين يربونهم  عند نفو�ص������هم وعند ا

 
)4(

عندئذ تربية عربية خال�صة..«.

وقد دعا ال�ص������اعر والفيل�ص������وف حممد 

اإقبال مئات املاليني من م�صلمي �صبه القارة 

الهندية، قبل انق�ص������امها اإىل الهند وباك�صتان 

و�ص������يالن )�رسيالنكا(، ثم انف�صال بنغالد�س 

ع������ن باك�ص������تان، اإىل تعل������م اللغ������ة العربي������ة 

أراد اأن يكتب وثيقة  والتعامل بها قائاًل: »من ا

ر�س فيقراأها النا�س بعد األف  ويدفنها يف االأ

جيل، فليكتبه������ا بالعربية، فهي لغة يخلدها 

القراآن..«.

اأظه������رت الدرا�ص������ات اجل������ادة جل������ذور 

ال�صخ�ص������ية احل�ص������ارية العربية اأن تبلّورها 

�صالم قد اأدى اإىل »حتول العربية اإىل  عرب االإ

أتباع الدين اجلديد �صبب  ن�ص������ب ثقايف بني ا

ذل������ك التفاعل احليوي - فكرياً و�ص������لوكياً- 

بينهم، و�صبب حتررهم من اأ�صفاد العنعنات 

العن�رسي������ة الت������ي ترتبط دائم������اً بالثقافات 

ال�ص������يقة الت������ي تعجز ع������ن اأن تتح������ول اإىل 

. واإذ راأى البع�������س العروب������ة 
)5(

ح�ص������ارة..«

تتويج������اً لعملية االنتقال م������ن حالة البداوة 

ثنية  الرعوي������ة القدمي������ة ذات الهوي������ات االإ

املغلقة اجلافة اإىل حالة جمتمعية ح�ص������ارية 

خر،  خ�ص������بة فاعلة ومتفاعلة بن�صاط مع االآ

فقد اأ�رَس عبد اهلل العروي على اأن »الذهنية 

املدنية عند العرب متاأخرة عن الواقع املادي 

للوج������ود العربي، وال غرابة اأن يختار جمتمع 

أ�صلوباً للتعبري، واأن  مدين ثقافة بدائية قبلية ا

ين�رسف املثق������ف عن احلا�رس للتعلق بثقافة 

قدمية ال تربطه بها اأدنى �صلة معقولة، كما 

ندل�ص������ي يف القرن اخلام�س  كان ال�صاعر االأ

الهجري ينعم بالق�ص������ور الفاخرة والريا�س 

العطرة فيما كان������ت روحه متجهة كلية نحو 

�ص������حراء ال يعرفها وال ي�ص������تطيع اأن يعي�س 

  
)6(

فيها«!.

وعلى العموم، مل يرتق الفهم العائم لكثري 

و�ص������اط العربية الت������ي تكتفي بتقدير  من االأ

�صكلي مل�ص������األة الهوية واالنتماء اإىل امل�صتوى 

الذي ي�ص������من ح�صانة اإزاء تاأثريات التعاطي 

آراء من قبي������ل راأي مانويل  ال�ص������طحي م������ع ا

كا�ص������تلز مثاًل ب������اأن الهوية م�������رسوع تنموي 

واإنتاج������ي ولي�ص������ت معطى تراثياً ما�ص������وياً، 

، ذلك 
)7(

وال دوران������اً حول ال������ذات التاريخية

و�ص������اط يف اأحد جوانبها  اأن م�ص������كلة تلك االأ

أ�ص������تاذ يف كلية  آه  د.عيد بلبع )ا كامنة فيما را

اآداب جامع������ة املنوفية( من اأن الفكر العربي 

ي������دور يف حلقة ثابتة منذ ق������رن من الزمان 

اأطلق عليها »التفكري يف املكان ولي�س التفكري 

مام« نتيج������ة عدم جتاوزه اإىل جدلية بني  لالأ

مل يف حتقيق  ح�صا�س الذي هو االأ الفكر واالإ

 
)8(

الهوية العربية والرتكيز عليها.
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عّرف املرح������وم د. حممد عابد اجلابري 

الهوي������ة باأنه������ا الوعي املتج������دد بذاتنا، ومع 

أن������ه اعتربه������ا نت������اج اإجم������اع الب�رسية حول  ا

املرجعي������ات، فق������د �ص������َدد عل������ى اأن مفهوم 

الهوية ال يزال يعاين من الغمو�س والتباين، 

أو اإعادة  ويحتاج اإىل جهد نظري لتو�ص������يحه ا

تعريفه متا�صياً مع التطور االجتماعي الذي 

يفر�������س على التفكري العلمي اأن يجدد فهمه 

أو ي�صتغل بها..  للمفاهيم التي ي�صتغل عليها ا

فالهوية ت�صكل، كغريها من املفاهيم، وحدات 

أي�صاً  وا وال�صيا�صية،  االجتماعية  للممار�ص������ة 

 
)9(

وحدات للتحليل االجتماعي وال�صيا�صي..

أم������ا برهان غليون فق������د مّيز يف النظر  ا

اإىل الهوية بني م�ص������تويات ثالثة: »امل�ص������توى 

أو الوعي  ول هو م�ص������توى الوعي بالذات، ا االأ

أ�صا�س ال�صعور باالنتماء اأو عدم  الذاتي، وهو ا

االنتم������اء اإىل جمموعة معين������ة، وبالتايل فهو 

التعبري املبا�رس عن نوع االندماج االجتماعي: 

أو الع�صريي  قوامي اأو اجلهوي ا أو االأ القومي ا

القائم. وامل�صتوى الثاين هو واقع اخل�صو�صية 

أو  أو الثقافة اخلا�صة بكل جماعة ا الثقافية ا

جمتمع، والتي متي������ز الكائن االجتماعي وال 

ميكن اأن يتحدد وجوده امل�ص������تقل من دونها. 

أو الثقافة اخلا�صة  واخل�صو�ص������ية الثقافية ا

لي�ص������ت متعلق������ة بنوعية وعينا له������ا، ولكنها 

قائمة بذاتها كواقع مو�صوعي يفر�س نف�صه 

أ�ص������لوب روؤيتنا  ب�رسف النظر عن وعينا به وا

له. وامل�ص������توى الثالث هو م�صتوى العقيدة اأو 

يديولوجية التي تعك�س الواقع االجتماعي  االأ

املتعني. وقد تك������ون هذه العنا�رس مت�ص������قة 

ومتوافقة، لكنها قد تكون متنافرة متاماً«. 

أ�ص������ا�س مفهوم ال�صخ�صية التي  هذا هو ا

ت�ص������م امل�ص������تويات املذكورة جميع������اً وتبني 

أ�ص������لوب ترابطها. وهكذا، فالهوية لي�ص������ت  ا

م�ص������اوية للثقاف������ة وال هي ت�ص������تمد مبا�رسة 

منه������ا، لكنها متثل بناء رمزي������اً جديداً نابعاً 

من التاأويل اخلا�س للثقافة املحلية، يخ�صع 

لل�رسوط االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية 

واجليو� �صيا�صية. وقد جادل غليون معار�صاً 

م������ا تقول به اأطروح������ات احلداثويني من اأن 

الهوية ق�صية م�ص������طنعة، واأن اخل�صو�صية 

عقيدة ذاتية ذات قيمة �ص������لبية..واأن الثقافة 

أو القيم اجلامدة  لي�صت جمموعة من املالمح ا

آلي������ات اإبداعية قادرة  والثابت������ة، واإمنا هي »ا

على التعامل م������ع العنا�رس اجلديدة الوافدة 

ودجمها والتفاعل معه������ا والتطور مبواكبتها 

بداع  وموازاتها. والو�ص������يلة الرئي�صة لهذا االإ

هي بال�ص������بط قدرة الثقاف������ات على الدمج 

قلم������ة والتوفيق  واال�ص������تعارة وال�ص������هر واالأ

ب������ني العنا�رس املختلف������ة القدمية واجلديدة 

والداخلي������ة واخلارجي������ة، والتاريخية وغري 

التاريخية والذاتية واملو�صوعية. اإن الثقافة 
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قوة تركيب فذة، وهذه القوة هي م�ص������مونها 

الهوي������ة متعلق������ة  والرئي�ص������ي..  احلقيق������ي 

بالثقافة، لكن الثقافة لي�صت متعلقة بنموذج 

أنه اليجوز  واحد للهوية ثابت واأبدي..«، ذلك ا

خرى دون  اأن يحول التفاعل مع الثقافات االأ

دنى  احلفاظ على الهوية، التي هي احلد االأ

ن�ص������اق يف عنا�رس ال�صخ�صية املكونة  من االأ

مر قد  لذاتية فاعلة وغري �ص������لبية، مع اأن االأ

يتطلب اإعادة النظر يف التاأويالت الثقافية، 

أ�ص������ا�س هذه  اأي يف مفه������وم اخل�صو�ص������ية وا

أي�ص������اً تغيريات  اخل�صو�ص������ية، ب������ل يتطلب ا

ثقافية عميقة. 

ميكن مالحظة �صقني للروؤية املو�صوعية 

أولهم������ا يعترب الهوية جوه������راً ثابتاً  للهوية، ا

أو االجتماعية، وماهية  ا لل�صخ�صية الوطنية 

متوارث������ة لها تلت�ص������ق باأ�ص������حابها جياًل اإثر 

رث القومي  جيل، نظراً الرتباطها الوثيق باالإ

أ�صا�س  واجلذور البيولوجية امل�صرتكة، ولكونها ا

وحدة منظومتها االجتماعية وخ�صائ�ص������ها 

النف�ص������ية، بينما يوؤك������د ال�ص������ق الثاين على 

مفهوم الهوية الثقافي������ة املرتبطة بال�رسوط 

اجلغرافي������ة والبيئية والب�رسي������ة والتاريخية 

اخلا�ص������ة الثابتة التي حتكم �ص������لوك الفرد 

ومن������ط تفكريه وقيمه ومتاي������زه. بينما تعترب 

الروؤي������ة الذاتي������ة للهوية اأن حري������ة االختيار 

الذاتي للهوية حق، واإن كان حمكوماً بالتدخل 

أ�صا�س  املبا�رس وغري املبا�رس للفرد واجلماعة، وا

لر�صم الهوية وحتولها وتطور قيمها و�صماتها 

و�ص������فاتها االنتقائية التي يختار الفرد منها 

ما يرغ������ب به ويحت������اج اإليه وميي������ل نحوه، 

أنها روؤية  مما يواف������ق تطلعات������ه وروؤاه.. اأي ا

تعترب الهوية �ص������عوراً مرناً باالنتماء الثقايف 

والتاريخ������ي. كان برهان غلي������ون من الذين 

خريي������ن بوجود تهديد  قال������وا يف العقدين االأ

جاد للهوية العربية، وكتب يف هذا ال�ص������دد 

قائ������اًل: »اإن احلركة املنظورة يف هذا امليدان 

يف امل�صتقبل القريب هي حركة تغييب الهوية 

العربية �صواء اأح�صل ذلك حتت غطاء اإ�صهار 

الهوية املتو�ص������طية التي تتما�صى ب�صكل اأكرب 

وروبي املهيمن وجتعل  مع م�صالح القطب االأ

م������ن الع������رب املوزعني عنا�������رس يف منظومة 

متو�ص������طية ت�صيطر عليها �صيطرة كلية وعلى 

أو بناء  وروبية، ا جميع امل�صتويات املجموعة االأ

أو�ص������طية الت������ي تتفق اأكرث مع  الهوية ال�رسق ا

أو اقت�صام الدائرة  مريكي، ا م�صالح القطب االأ

العربية بني منطقتني مغرب عربي متو�صطي 

أو�ص������طي. ويف  وم�رسق عرب������ي وغري عربي ا

جميع ه������ذه احلاالت تعت������رب الهوية العربية 

الغي������ة بالرغم من بق������اء الثقافة العربية يف 

كل قطر... الق�صاء على الهوية العربية، اأي 

على ال�ص������عور العميق باالنتم������اء اإىل جماعة 

واحدة كان وال يزال يف املنطقة العربية الن�صغ 
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الذي يغذي كل حماوالت الت�صامن والتعاون 

والعمل امل�صرتك، لي�س اأمراً حتمياً..«.عر�س 

الكات������ب هذه الروؤية قب������ل الغزو واالحتالل 

مريكي للع������راق الذي جاء وعمل متوافقاً  االأ

مع برنامج �ص������هيوين من�صور ومعلن م�صبقاً، 

أب������رز اأهدافه تغييب فاعلي������ة االنتماء  كان ا

أو  العربي ل�ص������الح طغيان هوي������ات طائفية ا

اإقليمية اأو مناطقية تتم تغذية تنافر حاد بني 

املنتمني اإليها، و�ص������والً اإىل افتعال �صدامات 

دامي������ة مثل تل������ك التي اأودت بحي������اة مئات 

تاأثرياتها  الف العراقيني، وانتقلت عدوى  االآ

اإىل بلدان عربية واإ�صالمية عديدة بدرجات 

متفاوت������ة. اأدرك اأكرث املثقفني العرب موؤخراً 

اأن اأحد اأكرب التحديات التي تواجهها الثقافة 

العربية يف امل������دى املنظور هو اإعادة حتديد 

مفه������وم العروبة نف�ص������ه وتعيني م�ص������مونه 

باعتباره جت�صيداً لهوية جمعية. كما اأدركوا 

أنه لن يكون هناك ما يربر ا�صتخدام مفهوم  ا

العروب������ة واالحتفاظ به دون �ص������يادة تعاون 

عربي �صيا�ص������ي واقت�ص������ادي �ص������ادق را�صخ 

)10(
وت�صامن عربي جماعي.

لقد ا�ص������تد القل������ق اإزاء انهيار ال�ص������يادة 

الثقافي������ة وتعر�س الن�ص������يج الثقايف الوطني 

على امت������داد الوطن العرب������ي للتمزق الذي 

ت�صافرت على �صنعه �صغوط ثقافية وقيمية 

كثيف������ة م������ن اخل������ارج، جنب������اً اإىل جنب مع 

اإخفاقات ذاتية متعاقبة منيت بها موؤ�ص�صات 

اإنتاج الرموز والقيم من الداخل ب�صبب تكل�س 

يجابي مع  بناه������ا، وعجزها عن التكي������ف االإ

التح������والت الثقافية الكونية. ب������ل اإن املفكر 

له بلقزيز قد اعترب  العربي املغرب������ي عبد االإ

اأن النظ������ام الثق������ايف الوطن������ي التقليدي قد 

انهار دون اأن يكون يف و�ص������ع املجتمع العربي 

اإنتاج بديل من داخل بن������اه الذاتية القائمة، 

)11(
وكان على حق يف هذا.

تكث������ف الهجوم عل������ى هويتنا،وجوهرها 

لغتنا، مع تراكم الهزائم وا�ص������ت�رساء النكو�س 

أو تقزميها،  م������ة ا أه������داف وحق������وق االأ عن ا

نتاجية،  مية والفقر، وتراجع االإ وت�ص������خم االأ

وانت�ص������ار الف�ص������اد، وتعاظم النف������اق وعبادة 

الفرد، وف�صل وعود التنمية والتطوير، جنباً 

اإىل جنب مع العجز العربي يف منع اغت�صاب 

الغزاة ال�ص������هاينة ملعظم اأر�س فل�صطني عام 

1948، ث������م العجز يف الت�ص������دي ع�ص������كرياً 

و�صيا�ص������ياً واإعالمياً حلروب ه������وؤالء الغزاة 

الالحق������ة �ص������د اجليو�������س وق������وى املقاومة 

العربي������ة واحتالله������م باقي اأر�س فل�ص������طني 

واأرا�س عربية اأخرى، والعجز اإزاء ارتكابهم 

مئات املج������ازر واالعت������داءات وقتلهم اآالف 

�������رسى العرب بع������د اعتقالهم وفر�ص������هم  االأ

احل�ص������ار والعقاب اجلماع������ي على مدنيي 

فل�ص������طني وبلدان عربية اأخرى، بل وتخطي 
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نظم������ة احلاكمة  العدي������د من االأ

اخلط������وط احلم������ر ا�صت�ص������الماً 

ال�ص������هيونية وتواط������وؤاً  للغ������زوة 

ر�ص������اء الواليات املتحدة،   معها الإ

مريكي  و�ص������والً اإىل االحتالل االأ

أو  للعراق وتدمريه يف ظل تواطوؤ ا

نظمة  أو انزواء معظم االأ تعاجز ا

العربية،  قليمية  االإ واملوؤ�ص�ص������ات 

مفتعلة  بينية  خ�صومات  وتفاقم 

مدم������رة مثل ا�ص������تنزاف قدرات 

اجلزائر واملغرب يف عداء عبثي 

ب�صاأن ال�صحراء الغربية، ومتزيق 

ال�صودان يف حروب بينية حتركها 

دول و�صبكات ومنظمات اأجنبية، 

وتاأجيج حروب داخلية يف اليمن 

الذي باتت الواليات املتحدة تعلن جهاراً عن 

ن�صاطاتها الع�صكرية واملخابراتية لقمع بع�س 

اأحزابه وقبائله ومنظماته، وتفجري اأو�ص������اع 

ال�ص������ومال ومتزيق������ه، وهي ك������وارث توالت 

قطار العربية..  اإنذارات بانتقالها اإىل باقي االأ

حباط وانتعا�س  مما قاد اإىل انت�صار فريو�صات االإ

قالوي������ة ودعوات االنف�ص������ال  النزع������ات االأ

وتعزي������ز مواق������ع دع������اة االنكف������اء القطري 

والتقوقع على ح�صاب االنتماء القومي. اأكرث 

أو�ص������اط حاكمة ومتحكمة  م������ن هذا، راحت ا

تن�رس هذه الفريو�صات وت�صوقها يف جمتمعاتها 

لتكري�ص������ها، مب������وازاة اال�ص������تجابة لله������دف 

مريكي املعلن »حترير العرب  اال�صرتاتيجي االأ

من الق�صية الفل�ص������طينية، ثم اإخراجهم من 

العروبة ذاتها!«. لقد اأثرت هذه الفريو�صات 

تاأثرياً مزدوجاً على امل�ص������تويات ال�صيا�ص������ية 

واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية العربية، 

و�صاط  فجاءت اال�ص������تجابة خ�صوع بع�س االأ

احلاكمة واحللقات االنتهازية املرتبطة بها، 

أو�صاط اأخرى اأ�رست على املقاومة،  ورف�س ا

مم������ا انعك�س على احلي������اة الثقافية العربية 

جتاذباً ما بني هذين النقي�صني.
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ن تفكيك  أنه يتم االآ الحظ مطاع �صفدي ا

الع������امل العربي اجتماعياً م������ن خالل الكيان 

العرب������ي ذاته، بتع������دد املفاهيم وال�رساعات 

املفتعل������ة. وهن������ا واجه������ت م�ص������األة الهوي������ة 

أثار جدالً وا�ص������عاً، فتكرر راأي  حتدي������اً جاداً ا

يق������ول اإن تكري�س الدولة القطرية ت�ص������ّمن 

ق������رار بتكوين جمتمعي يحتوي تنوعاً اإثنياً  االإ

ودينياً،كما اأن معاجلة هذا التنوع كانت عرب 

أ املواطنة/ الوطن. مبعنى  التاأكيد على مبدا

اأن املطروح هو حل �صيا�ص������ي مل�ص������األة تتعلق 

بالهوية )بتحديد الذات(، حل يتعلق بن�صاط 

فراد يف امل�ص������توى ال�صيا�صي، لكنه ال يلغي  االأ

أو يبدل هوية، وبالتايل ي�ص������تمر هذا التنوع.  ا

ومن ثم ما هو حل و�صع الهوية ذاتها: الهوية 

الديني������ة/ الطائفية، والهوي������ة القومية؟ اإن 

الدولة الوطنية هنا ال تلغي، وال ت�صتطيع اأن 

خ������رى. وهي بالتايل ال  تلغي، االنتماءات االأ

قل  ت�صتطيع ت�ص������كيل هوية بديلة، اأو على االأ

ن. يف الواقع  هذا م������ا يبدو وا�ص������حاً اإىل االآ

ميكننا اأن نلحظ نوعني من )الهويات(، وفق 

املعنى املتداول ل�لهوية: ما يتعلق بالدين وما 

كرث  يتعلق بالقومية، وهم������ا وعي االنتماء االأ

تبلوراً وو�صوحاً. حيث ت�صكل كل منهما عرب 

�ص������ريورة تطور طويلة، وجرى افتعال تنازع 

بينهما، يف حني »اأن تداول م�صطلح )الدولة 

الوطنية( يتحقق كتج������اوز لهما معاً. كبديل 

لهما معاً« يف راأي مطاع �صفدي. فهل ميكنه 

اأن يقوم بهذه املهمة؟ هذه هي امل�ص������األة التي 

حتت������اج اإىل اإجاب������ة قبل اجل������ري نحو )بناء 

 )12(
أ�صا�س هذا امل�صطلح.. مة( على ا االأ

حلاح يف  أ�ص������ئلة �ص������ديدة االإ لقد اأثريت ا

راهننا العربي من قبيل: هل الدولة هي التي 

حت������دد الوطن، وبالتايل املواطن������ة واالنتماء 

والهوي������ة، يف حدود اأمر واق������ع كياين مفتت 

افتعله م�ص������تعمر اأجنبي؟ وهل لدول افتعلها 

وروبي للم�رسق العربي  تق�ص������يم اال�صتعمار االأ

مزقاً، تق�ص������يماً متكاماًل م������ع جرمية بلفور، 

نيابة عن احلكوم������ة الربيطانية،انتزاع قلب 

أنياب  الوطن العربي فل�ص������طني واإلقائها بني ا

الغزاة ال�ص������هاينة- اأن تق������رر وحتدد هوية 

أم������ة عربية واحدة جرى ت�ص������تيتها يف اثنني  ا

وع�رسين كياناً منف�صاًل، هوية تخ�صع لتنافر 

نظم حكم تلك الكيانات وت�ص������ارب م�صالح 

أم اأن الهوية ت�ص������نعها  الفئات املتحكمة بها؟ ا

وحدة تاريخ وت������راث وحي������اة وثقافة واآمال 

م�ص������رتكة واختي������ار حر، ميار�ص������ه فكر حر، 

واإرادة حّرة، وانتماء واع للحقائق التاريخية 

واملجتمعية والعقدية؟ 

م������ن ناحية اأخرى، ومع ت�ص������اعد رف�س 

�ص������عبي للظل������م الناجم عن تراكم ا�ص������تبداد 

نظمة التي �صعت اإىل احتكار الوطن  بع�س االأ

أو  والوطني������ة ال احتكار ال�ص������لطة فح�ص������ب، ا



97 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

لكي ال نندم: لغتنا هي جوهر هويتنا

الت������ي قامت على اإلغاء ق������وى وفئات �رسيكة 

يف الوطن، انت�رس ت�ص������اوؤل عما اإذا كان يجوز 

ال�ص������رب اأكرث على م�ص������خ الذات احل�صارية 

والتقوق������ع  مقوماته������ا،  واخت������زال  م������ة  لالأ

أو  واالنع������زال يف قط������ر مفتع������ل اأو منطقة ا

طائف������ة اأو مذه������ب اأو ع�ص������بية عرقي������ة.. 

وقد لوح������ظ اأن رف�س ال�ص������عارات القومية 

)العربية بالتحديد(، وبالتايل تكري�س الدولة 

قرار بتكوين جمتمعي  القطرية، ت�ص������من االإ

يحت������وي تنوعاً اإثنياً ودينياً تتم معاجلته عرب 

أ املواطنة/ الوطن، »مبعنى  التاأكيد على مبدا

اأن املطروح هو حل �صيا�ص������ي مل�ص������األة تتعلق 

بالهوية )بتحديد الذات(، حل يتعلق بن�صاط 

فراد يف امل�ص������توى ال�صيا�صي، لكنه ال يلغي  االأ

أو يبدل هوية، وبالتايل ي�ص������تمر هذا التنوع.  ا

ومن ثم ما هو حل و�صع الهوية ذاتها؟ الهوية 

الدينية/الطائفي������ة، والهوي������ة القومي������ة؟ اإن 

الدولة )الوطنية( هنا ال تلغي، وال ت�ص������تطيع 

خرى. وهي بالتايل ال  اأن تلغي االنتماءات االأ

قل  ت�صتطيع ت�ص������كيل هوية بديلة، اأو على االأ

ن«. مع ذلك،  هذا م������ا يبدو وا�ص������حاً اإىل االآ

ثني اإىل عامل  فاإن حتويل التنوع الديني واالإ

أو تلك،  يهدد وحدة ه������ذه الدولة العربي������ة ا

يقاوم  عرب التفكري مب������ا هو جامع واإيجابي 

واالرتفاع مب�ص������توى التعام������ل اإىل ما يحرتم 

حرية املواطن واختياره وكرامته. وبهذا تظل 

هناك فر�صة لتحويل ما ي�صكل تهديداً راهناً 

لعامل اإغناء عرب التنوع املتفاعل اإيجابياً بني 

مكونات املجتمع العربي. 

تفاوت حتديد مفه������وم الهوية يف الع�رس 

أو ثقافة واأخرى،  احلديث، ال بني اأمة واأمة، ا

أنف�صهم مثاًل،  وروبيني ا اأو زمن واآخر، بل بني االأ

أنف�صهم من قطر اإىل قطر، ومن  وبني العرب ا

أو �صيا�ص������ي  زم������ن اإىل زمن، ومن تيار فكري ا

آخ������ر. كان رينان قد اعترب اأن »الذاكرات  اإىل ا

رادة امل�ص������رتكة ت�ص������اوي الروح  امل�ص������رتكة واالإ

م������ة«، وراأى اآخرون  امل�ص������رتكة التي تكّون االأ

ن�ص������ان هويت������ه« )جون جوزيف،  اأن »وطن االإ

اللغ������ة والهوية... ت. عب������د النور خراقي.(. 

بينما هناك من فّرق بني مفهوم الهوية الذي 

يت�صمن اجلوهر والثبات يف املوقف من الكون 

والوجود، ومفهوم ال�صخ�ص������ية الذي يختزل 

الت�ص������كل التاريخي الطبيعي الواقعي للفرد 

أبرز الفروق  أو الفكرة. ا مة ا أو االأ أو املجتم������ع ا ا

هو اأن »الهوية تلغي التعدد ل�ص������الح الواحد، 

بينما تولد ال�صخ�ص������ية وتنمو عرب جدل دائم 

ب������ني الواحد والكل، وتتط������ور عرب املحافظة 

. وذهب غازي دحمان 
)13(

على التعدد الفني«

أبعد قائاًل اأن هناك اأوطان تنفجر  اإىل مدى ا

ووطني������ات تنتح������ر، ويختل������ف كال االنفجار 

واالنتحار يف ال�صلوك والفعل واملاآالت املرتتبة 

عنهما، عن االنق�صامات ال�صيا�صية واحلروب 
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هلية التي عا�ص������تها منطقتنا يف ال�ص������ابق،  االأ

حداث.  على الرغم من هول وفظاعة تلك االأ

هلي������ة على قاعدة  فقام������ت اأكرث احلروب االأ

�رساع على املوارد، اأو على ن�ص������ب احل�ص�س 

أو فئة من ثروات  التي حت�صل عليها جماعة ا

البالد ومنا�ص������بها ال�صيا�ص������ية، وكانت دائماً 

موؤ�������رساً للحراك االجتماعي وال�صيا�ص������ي يف 

قاعدة تلك املجتمع������ات وهرميتها، وموؤ�رسا 

على توازنات الق������وى املتغرية بفعل تطورات 

دميوغرافية واقت�صادية و�صيا�صية. ولكن، ظل 

الوط������ن والوطنية - على ال������دوام - عنوانني 

مقد�ص������ني، مل يجروؤ اأحد على امل�س بهما، اإال 

اإذا ا�صتثنينا جماعات طرفية وهام�صية مل يكن 

لها ح�ص������ور فاعل داخل جمتمعاتها، وكانت 

فرقاء،  اأفكاره������ا منبوذة من قب������ل خمتلف االأ

ح������داث تنته������ي يف الغالب  وكان������ت ه������ذه االأ

اإىل م������ا ميكن اأن يطلق علي������ه جمازاً )العقود 

االجتماعي������ة(، بحي������ث تلحظ ه������ذه العقود 

 )14(
اجلديدة موازين القوى امل�صتجدة..

واإذ �ص������ّدد املثقفون ذوو االنتماء الواعي 

الق������وي على مواجهة حماوالت طم�س الهوية 

العربية بتكثيف الت�صبث و»االعتزاز بعنا�رس 

ه������ذه الهوية م������ن خ������الل العقي������دة واللغة 

�ص������المي والعرب������ي والع������ادات  والتاري������خ االإ

يجابي������ة«، كما ق������ال د.حلمي  �ص������يلة واالإ االأ

قاعود، هرب بع�س املثقفني - حتت �صغط 

الزالزل ال�صيا�صية التي عرفها الوطن العربي 

خرية- ب������اأن طريق العرب اإىل  يف العق������ود االأ

احلداثة مير عرب مم������ر اإجباري هو التخلي 

عن اخل�صو�ص������ية، والكّف بالتايل عن القول 

بوج������ود هوية عربي������ة )!( ناهيك عن القول 

با�ص������تهدافها وتهديده������ا من قب������ل جائحة 

العومل������ة.. ودع������ا ه������وؤالء اإىل جت������اوز نهائي 

وحا�ص������م ملا اعتربوها خ�صو�صيات مري�صة 

و�صلفيات ثقافية �ص������يطرت على املجتمعات 

العربية يف احلقبة املا�ص������ية. مثال على هذا 

رف�س د.عل������ي حرب الدعوة اإىل التم�ص������ك 

بالهويات املحلية واالنتماءات ال�صغرى، واإن 

فكار ملك  على م�ص������توى الفكر، معترباً اأن االأ

أ�ص������مال عقلي متاح لكل  للب�رسية جمعاء، ورا

امرئ همه اأمر الفكر، ولكل اإن�ص������ان ي�صكنه 

هوى املعرف������ة. وهكذا ا�ص������تدعت املعاجلة 

املو�ص������وعية مل�صاألة العوملة والهوية لدى كثري 

جابة على �صوؤالني: هل هناك  من مثقفينا االإ

بالفع������ل م�ص������كلة هوية؟ وه������ل تتعر�س هذه 

أو املحو  أو االنحالل ا الهوي������ة خلطر التهديد ا

جابة تتحدد بب�صاطة  ب�صبب العوملة؟ بينما االإ

مة االرتكاز اأوالً  من خالل الوعي باأن على االأ

�ص������يل من تراثها  اإىل االنتخاب الطبيعي لالأ

خر  وقيمها قبل اأن مت�ص������ي اإىل ا�صتيعاب االآ

املختلف. 

لقد ا�ص������تجاب بع�س �ص������عاف االنتماء 
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يف �ص������فوفنا لرتويج م�ص������ت�رسقي ال�ص������بكات 

مريكي������ة  االأ واال�ص������تخبارات  ال�ص������هيونية 

وروبية املكلفني مبهام يف �ص������ياق احلرب  واالأ

�ص������لحة والو�ص������ائل �ص������د العرب  متعددة االأ

والعروب������ة، اإىل اأن توال������د م�ص������ككون حت������ى 

بوجود هوية عربية يف العقود التي �ص������هدت 

تالحق الهزائم واالنهيارات التي تعر�س لها 

العرب املعا�رسون، منذ اغت�ص������اب فل�صطني، 

واإقامة حلف بغداد اال�صتعماري، واالنقالب 

الع�صكري االنف�صايل الذي نفذته �صنة 1961 

حفنة هزيلة من �ص������باط �صوريني هام�صيني 

طاحة باأول جتربة  بدعم خارجي موؤك������د لالإ

وحدوية عربي������ة يف الع�رس احلديث حاولت 

ت�صويب اجلرمية اال�ص������تعمارية التي مزقت 

الع������رب اإىل فتات كيان������ات مفتعلة مبوجب 

اتفاق مارك �ص������ايك�س وجورج بيكو يف العام 

1916، متكاملة مع جرمية متكني �ص������هاينة 

أ�صا�صاً من اغت�صاب فل�صطني، قلب  اأوروبيني ا

الوط������ن العربي الرابط بني م�رسقه ومغربه، 

مة  انتهاكاً حلقوق �ص������عبها واإرادته واإرادة االأ

العربية باأ�رسها، ثم الهزمية القا�صية جليو�س 

عربية �ص������نة 1967، وما تالها من تنازالت 

ر�ص������مية عربية للعدو ال�صهيوين الذي اأدمن 

النظام الر�صمي العربي حتى ذلك احلني خو�س 

ال�رساع �صد غزوته بخفة وا�صتهتار وعنرتيات 

لفظية ووعود كاذبة وتعبئة �ص������عاراتية. لقد 

مة العربية اأن �صانعي ذلك الكيان  اأدركت االأ

وعّرابي تل������ك الغزوة وحماتها وداعميها قد 

جاءوا ببع�س اأطراف ذلك النظام الر�ص������مي 

������بوها اأ�صاًل لت�صهيل  العربي واأعّدوها ون�صّ

ت�ص������لل الغ������زوة ال�ص������هيونية ومتكينه������ا من 

ال�صيطرة على فل�صطني تدريجياً. بلغت الردة 

الداعي������ة اإىل النكو�س ع������ن الهوية العربية، 

ب������ل واإنكارها، الذروة بعد فر�س احل�ص������ار 

وروبي �ص������د العراق، ثم غزوه  مريكي � االأ االأ

واحتالله وتدمري بناه وجمتمعه، بعدما �صبقت 

ذلك الردة بالغة اخلطورة التي نفذها الرئي�س 

أنور ال�صادات باإخراج م�رس  امل�رسي ال�صابق ا

من ال�رساع �صد العدو ال�صهيوين واالعرتاف 

بكيانه مغت�ص������ب الوطن الفل�صطيني، و�صوالً 

اإىل حتال������ف نظامه � الذي امتد بعد اغتياله 

� مع العدو ال�ص������هيوين والوالي������ات املتحدة 

مريكية �ص������د قوى املقاومة الفل�ص������طينية  االأ

�ص������المية، حتالف������اً بلغ اإحدى  والعربي������ة واالإ

بادة اجلماعية  ذراه يف ح�ص������ار التجويع واالإ

لل�صعب الفل�صطيني يف قطاع غزة. لقد مّهد 

ذلك النهج الطريق ال�صتجابة اأنظمة حاكمة 

وفئات ذات م�ص������الح مرتبطة بقوى خارجية 

وغواياته������ا  اأمريكي������ة  ورو-  االأ لل�ص������غوط 

الهادفة اإىل تعميم الردة التي ت�صعى اإىل هز 

أ�ص�ص������ه، واإخ�ص������اع  جذور االنتماء العربي وا

مة للم�صالح والروؤى الغربية التي  م�ص������ري االأ
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متثله������ا وتخدمها الغزوة ال�ص������هيونية.. لقد 

م�ص������ى ذلك النهج بعيداً يف مترير وت�صويغ  

تفريط ال ميلك������ه من اأقدموا عليه باأكرث من 

ثمانني يف املئة من اأر�س الوطن الفل�صطيني 

وعا�ص������مته القد�س، وخيانة حلقوق ال�صعب 

مة العربية كلها ثانياً  الفل�ص������طيني اأوالً، واالأ

يف ذلك الوطن املغت�ص������ب. جاء ت�صويغ هذا 

التفريط بذرائع الواقعية ال�صيا�صية والتعامل 

)احلكيم( مع املعادلة الدولية، مولداً موجات 

اأخرى من الردة جتاوزت التفريط بفل�صطني 

اإىل التفريط ب�صواها من اأر�س وحقوق وقيم. 

وناور بع�س املثقفني يف هذا ال�صياق  لتجنب 

قرار بهوية عربية، واأكرثوا التذرع بفروق  االإ

ب������ني عرب منطق������ة واأخرى، واإن ا�ص������طروا 

لالع������رتاف ب������اأن »هن������اك قيماً ح�ص������ارية 

م�ص������رتكة توؤثر عل������ى ال�ص������لوك االجتماعي 

أ�صا�صاً من  لل�صعوب العربية املختلفة، م�صتقة ا

)15(
�صالمية..«. احل�صارة االإ

لقد كان هرني كي�ص������نغر �صديد الو�صوح 

عندم������ا ق������ال يف الع������ام 1970 اإن جوه������ر 

و�صط  مريكية جتاه ال�رسق االأ اال�صرتاتيجية االأ

هو �ص������مان تدفق النفط اإىل الغرب باأ�صعار 

رخي�صة، و�صمان تفوق اإ�رسائيل الدائم على 

أ�صد و�صوحاً  العرب جمتمعني. ثم جاء اإعالنه ا

بعد ثالث �صنوات اإذ قال اإن هدف ال�صيا�صة 

مريكي������ة الرئي�س ه������و »حترير العرب من  االأ

الق�صية الفل�ص������طينية«. اإنه هدف ا�صتكمله 

املحافظ������ون اجلدد ال�ص������هاينة يف الواليات 

أنه ال بد من  املتحدة بق������ول برنارد لوي�������س ا

حترير العرب من العروبة و�ص������حب م�صطلح 

)ع������رب( وم�ص������تقاته م������ن الت������داول نهائياً، 

وبقول جون كيلي، م�ص������اعد وزير اخلارجية 

مريكي������ة يف ذروة حرب اخلليج الثانية يف  االأ

آذار 1991، يف ت�رسيح له نقلته معظم  مطلع ا

عالم يف العامل عقب دخول القوات  و�صائل االإ

أر�������س جنوب العراق،  مريكي������ة وحلفائها ا االأ

آن������ذاك يف معظم البلدان  بينما من������ع ن�رسه ا

بد. لن  ن انتهت العروبة اإىل االأ العربي������ة: »االآ

ن، وعلى  يكون هناك ع������رب وعروبة بعد االآ

أ�ص������ه على  العرب������ي الذي يريد االحتفاظ برا

رقبته العبور من بّواب������ة وحيدة هي التخلي 

عن عروبته«! 

وهكذا، اأوغلت ال�صكني يف اجل�صد العربي 

الرازح حتت �صغط ردة موؤ�ص�صة لهزائم نخرت 

مة بذاتها وبنهج  الوعي العربي وهزت ثقة االأ

اأنظمتها، وف�ص������حت وظائف فتاتها الكياين 

الذي افتعلته اتفاق بريطانيا وفرن�صا بتواطوؤ 

وروبية �صنة 1916. وبرزت  مع ال�صهيونية االأ

م�ص������األة الهوية واحدة من امل�ص������ائل ال�صائكة 

التي ا�ص������تقطبت اهتمام وجدل الداعني اإىل 

املراجعة ومعاجلة مواطن اخللل والق�ص������ور 

والتق�صري. فمثاًل، اعترب د.علي حرب الهوية 
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وهماً، ونفى القول باأنها ثابت جوهري، ودعا 

اإىل نزع ما الت�ص������ق بها من اإطالق وقدا�صة، 

وا�ص������تبدل منط������ق املاهية مبنط������ق القدرة 

أث������راً بروؤى مدار�������س فكرية  التحويلي������ة، متا

اأوروبية قالت مبا بع������د القومية. بينما كان 

املرحوم د.حممد عابد اجلابري على النقي�س 

من ذلك، اإذ اعترب الهوية كياناً ثابتاً مقد�صاً، 

لكن منهجه الرتكيبي يف قراءة تراثنا العربي 

�ص������المي قد زاوج ب������ني املناهج التاريخي  االإ

يديولوجي، ومثله فعل د.ح�صن  والبنيوي واالأ

حنفي يف كتب������ه، من )التجديد والرتاث( اإىل 

)العقيدة والرتاث(. واإذا كان بع�س املجادلني 

قد تذرع باحلداث������ة للتحلل من اأ�رس الهوية، 

فقد �ص������ّدد د.برهان غليون على اأن احلداثة 

أ�ص�س  �ص������ل هي اإعادة بناء الهوية على ا يف االأ

أّما عبد ال�ص������الم ب������ن عبد العايل  وطني������ة. ا

فقد دعا اإىل اإخ�ص������اع الهوية للنقد اجلذري 

وتاأ�ص������يل االختالف يف داخلها والركون اإليه 

يف �صوء جدلية ال�ص������م والتباعد. يف اأجواء 

راء املتناق�ص������ة، كان  هذا اجلدل واحتدام االآ

هناك من ذهب بعيداً لينعي املجتمع العربي، 

كما فعل د.خال�س جلب������ي الذي كتب- قبل 

جماهرت������ه وتباهيه بانتمائه اإىل بيت احلرية 

مريكية، والذي  التابع لوزارة اخلارجي������ة االأ

تاأك������د دور العامل ال�ص������هيوين يف تاأ�صي�ص������ه 

�������رساف علي������ه: »املجتم������ع العربي اليوم  واالإ

قاحل يف كومة م�رسذمة من ذرات فو�ص������وية 

ف������راد، والغ������رق يف الديون  تت�ص������م بتورم االأ

من،  جهزة االأ اخلارجية، والنمو اخل������رايف الأ

رق������ام الفلكية ل�رساء ال�ص������الح، وت�ص������قق  واالأ

املجتم������ع اإىل طبق������ات تتاآكل فيه������ا الطبقة 

أ�������رسع م������ن الت�ص������خم النقدي،  الو�ص������طى با

وال ت������وؤدي اخلدم������ات العام������ة دوره������ا بعد 

أي������ام احلجاج اإىل  اأن حت������ول املجتم������ع منذ ا

قبيلة من ال�صيادين ت�ص������طاد الفر�س، فلم 

تعد حقاً د�ص������تورياً للمواطن، وبدن يتف�ص������خ 

جتتاح������ه طوابري من اجلراثيم ال�ص������هيونية 

فال ميلك �رساً وال نفع������اً، كما تتحلل اجلثة 

يف القرب... هل املجتم������ع العربي يف مرحلة 

توقف الوظيفة اأم حتلل ال�صكل؟ هل مات اأم 

. وهكذا �صهدنا اأن »العروبة 
)16(

أنه يتف�صخ؟« ا

�صالم كعقيدة وح�صارة، هما اليوم  كهوية، واالإ

�رس�س حملة ت�صنها الدوائر املتحكمة  هدف الأ

أنهم  يف م�صري ال�صعوب.. وحتى الذين ظنوا ا

أو بتربئهم من دينهم  بتن�ص������لهم من عروبتهم ا

�صالمي ي�ص������تطيعون االندماج يف »جمتمع  االإ

أنف�صهم  ا وجدوا  والدميقراطية«  احل�ص������ارة 

�ص������لهم  منبوذين، بل حمتقرين مرتني، مرة الأ

�ص������ل.. اإن  املرفو�س، ومرة لتنكرهم لهذا االأ

هذه النظرة العن�رسي������ة العدوانية هي التي 

تقف اليوم وراء ما ن�ص������ميه اليوم »ب�صيا�ص������ة 

املكيال������ني« املعتم������دة يف النظ������ام العامل������ي 
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اجلديد... فامل�صاألة اإذاً لي�صت م�صاألة موقف 

مور ال�صيا�صية قد  نه يف اأعقد االأ �صيا�ص������ي، الأ

تربز اختالف������ات واجتهادات كما كان احلال 

خ������الل حرب فيتنام نف�ص������ها، بل هي موقف 

ح�ص������اري ثقايف متكامل يرى الب�رس ب�رسين، 

ن�ص������ان ميثاقني،  وامليث������اق العاملي حلقوق االإ

وال�رسعي������ة الدولي������ة �رسعيت������ني.. فقوانني 

مة  ال�ص������ادة ال تتوافق مع قوانني العبيد.. االأ

أنها كلها  كلها حما�رسة مبفارقة مرعبة، وهي ا

مرغمة على امل�ص������اركة  يف مفاو�صات ثنائية 

طراف مع الكيان ال�ص������هيوين  اأو متعددة االأ

لبحث م�صري املنطقة وم�صتقبلها االقت�صادي 

مني، بينم������ا هي ممنوعة  واالجتماع������ي واالأ

م������ن اأن تعقد فيما بينها قم������ة تناق�س فيها 

ق�صاياها وم�صاكلها وحتل خالفاتها وت�صمد 

    .
)17(

جراحاتها.. 

راأى د. ن�رس الدين لعيا�ص������ي اأن »مفهوم 

الهوية ال ي�صكل مو�ص������وع اإجماع يف تعريفه 

نه يطرح بع�س الق�ص������ايا  وغايات������ه، وذلك الأ

املرتبطة بجوه������ر الوجود الفردي واجلمعي 

ن������ا مقارنة  االأ والوطني،ويحدد خ�ص������ائ�س 

خ������ر، لذا ال ب������ّد من اال�ص������تعانة ببع�س  باالآ

املحددات التي ت�ص������اعدنا يف فهمنا للهوية، 

نذكر منها على وجه اخل�صو�س ما يلي: 

ن������ا... يجري احلديث يف  1- حتديد االأ

الغالب عن الهوية كاأنها ال�صورة التي منلكها 

عن ذاتنا وعن بلدنا...

خ������ر: اإن الوعي بالهوية ال  2- حمدد االآ

يتم باال�ص������تناد اإىل اإدراك خ�صائ�صها فقط، 

خر. بل يتحقق من خالل الوعي باالآ

3- حمدد الذاك������رة: اإن مفه������وم الهوية 

نا الوحدوية واملوحدة يف الزمان  يفرت�س االأ

واملكان، وهن������ا عالقة الهوية بالذاكرة، ففي 

الذاكرة ترت�صب الهوية لتحافظ على ا�صتمرار 

وجودها.

4- الهوية كمعطى منجز: الهوية لي�صت 

البناء، فاخل�ص������ائ�س  وكامل  معطى منتهياً 

اجلوهري������ة التي تبني الهوية ال تت�ص������كل اإال 

عرب جمل������ة من الرتاكم������ات املعقدة، يف ظل 

تطور تاريخي«.

أنه������ى لعيا�ص������ي قائاًل: »من ال�ص������عب   ا

االقتناع باأن الهوية ظاهرة �صيا�صية عقالنية، 

�ص������عب جتريده������ا من امل�ص������مون  وم������ن االأ

الثق������ايف، فالهوية تنتم������ي اإىل حقل التخيل 

الذي يعّد فع������اًل اجتماعياً وثقافياً تزن فيه 

الذاتية بكل ثقله������ا لتوجه التاأويل الوجداين 

 )18(
للحقائق املو�صوعية«.

اإن اأ�صل ال�صخ�صية والهوية هو جوهرها 

وم�صمونها ال �صكلها اخلارجي ومظاهرها. 

ولئ������ن كانت املع������ارف مل������كاً م�ص������اعاً اآخر 

أو  م������ر، والثقافة مهم������ا الت�ص������قت باأمة ا االأ

جمتمع ما �ص������وف تتاح للب�رسية جمعاء، فاإن 

اللغة وامل�ص������اعر والعادات والتقاليد والقيم 



103 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

لكي ال نندم: لغتنا هي جوهر هويتنا

مال امل�ص������رتكة ودرو�س التجارب  والرتاث واالآ

املجتمعية مكونات رئي�ص������ة متيز ال�صخ�صية 

أو الوطنية، وتختلف من  اجلمعية القومي������ة ا

ن�ص������اين  جمتم������ع اإىل اآخر. واإذا كان العقل االإ

يع������اين من حمدودية يف ا�ص������تخدام التجريد 

آلية للمعرفة والت�صور، اإذ ال ي�صتطيع العقل  ا

اأن يت�صور �ص������يئاً من فراغ، واإمنا يحتاج اإىل 

أو املو�ص������وف،  أو امللمو�س ا املثال املح�ص������و�س ا

ف������اإن اللغة هن������ا ذات اأهمي������ة دائمة يف بناء 

ال�صخ�ص������ية الفردية واجلمعية، وهي تعبري 

ت������ال ع������ن اإدراك الواق������ع القائ������م. ونكتفي 

�صالمي  �صارة هنا اإىل التاأ�صي�س النبوي االإ باالإ

لفهم العروبة باعتبارها ل�صاناً، اأي ثقافة، ال 

.. اللغة هي وجه م�صتعملها 
)19(

�صاللة عرقية

وحقيقة �صخ�صيته، بها تقا�س درجة الن�صج 

احل�صاري ومدى ان�صجام التفكري اجلمعي. 

لغتنا هي جم������ال انتمائنا واملعرب عن حقيقة 

اإدراكن������ا له������ذا االنتماء. نح������ن نعي�س اليوم 

حلظة التعب������ري عن واقع وعين������ا بهذا، كما 

)20(
كتبت املثقفة املغربية د. زهور كّرام.

م�ص������ى التطبي������ق العمل������ي املعا�رس يف 

حقول الن�صاط ال�صيا�صي والعالقات البينية 

واحلوارات الفكرية خمتلفاً غالباً، وخا�ص������ة 

على امل�ص������توى ال�صلطوي. ف�ص������هدنا احتدام 

ال�������رساع مري������راً، وحتى دموياً، ب������ني التيار 

القوم������ي العربي م������ن ناحية، وب������ني التيار 

�ص������المي من ناحي������ة اأخرى، يف �ص������دام  االإ

أنه������ك كليهم������ا بدالً م������ن تعزيز  انتح������اري ا

تكاملهم������ا، ناهي������ك عن تورط ع������دة فئات 

�صالم  يف اإ�صاعة اأو خدمة �ص������لوك يعادي االإ

أو العروب������ة انتماء! ثم توالت  ديناً وعقيدة، ا

مة باأ�رسها، مما  ال�رسبات املوجهة �ص������د االأ

�صّهل جتاوز ما هو مفتعل وثانوي من مواطن 

اخلالف بعدما تفاقم املاأزق وا�صت�رست الردة، 

�صالمي والقومي يف  فتّم حوار بني التيارين االإ

خرية اأدى اإىل تقاربهما  ال�صنوات الع�رسين االأ

أ�صا�ص������ي وملّح،  عموم������اً، وخا�ص������ة فيما هو ا

م������ة وهويتها قيمها  كموق������ف الدفاع عن االأ

وثقافتها وم�ص������ريها بعد ا�ص������تفحال خطر 

الغزوة ال�ص������هيونية وما تبعه������ا ودعمها من 

غزو غربي ع�صكري قادته الواليات املتحدة، 

وثق������ايف وقيم������ي واإعالمي ت�رسب������ل بالعوملة 

املتاأمرك������ة. ال نغفل بروز تناق�ص������ات اأخرى 

قليات  تتمثل يف رف�س تي������ارات يف بع�س االأ

العرقية واملذهبية يف العامل العربي االن�صواء 

حتت الهوية العربية، وهو ما ت�صتثمره الغزوة 

ال�صهيونية وداعموها، مما يزيد من �رسورة 

املراجعة املتكررة على ال�ص������عيدين الفكري 

والعالئقي لت�ص������ويب امل�صار. ن�صدد هنا على 

الفارق بني مفهوم الهوية ومفهوم ال�صخ�صية، 

حي������ث اأن التداخل والرتاب������ط والتفاعل بني 

مدلول كل منهما ينعك�س اأحياناً ا�ص������تخداماً 
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�ص������ارة اإىل جزم كثري  خاطئاً لهما. نكتفي باالإ

م������ن الباحثني الع������رب بتعر�س ال�صخ�ص������ية 

الثقافية العربية منذ زمن طويل اإىل ت�ص������ويه 

 ،Programmed distortionمربم������ج

بجانبيه ال�ص������كالين ال�ص������وري وم�ص������مونه 

أث������رياً بالغ اخلطورة  أثر تا احل�ص������اري، مما ا

خر اإىل هذه ال�صخ�صية العربية  على نظرة االآ

وق�ص������اياها، وما لبث ه������ذا التاأثري اأن امتد 

لي�صمل نظرة بع�س املثقفني العرب اإىل ذاتهم 

احل�صارية ومقوماتها ومكوناتها، بعد غرق 

هوؤالء يف حاالت اإحباط وت�ص������اوؤم و�صكوك، 

اإىل ح������د زهد ع������دد منهم حت������ى بانتمائهم 

العربي، ما�صياً وحا�رساً وم�صتقباًل، وياأ�صهم 

م������ن اإمكان نهو�س عربي اأ�ص������يل اأو مقاومة 

فاعلة، فراح������وا يتهمون عروبتهم وخمزونها 

الفك������ري واجلمود  بالق�ص������ور  احل�ص������اري 

بداع������ي والتخلف، بل  الثق������ايف والعق������م االإ

ويتربوؤون منها وين�ص������لخون عنها، ويلتحقون 

مبراك������ز ح�ص������ارية اأخ������رى. وهك������ذا فاإن 

ق�صور ا�ص������تيعاب الفل�صفة النه�صوية والفهم 

ال�ص������طحي ال�ص������اذج للذات وم�ص������امينها ال 

. بنقد 
)21(

يقالن خط������راً عن الغزو الثق������ايف

آمالنا ون�ص������ّوه  أنن������ا كنا نقتل ا ال������ذات ندرك ا

اأحالمنا بالت������واكل والدعة واالدعاء وخداع 

الذات وخفة التعاط������ي وازدواجية التعامل، 

أنف�صنا باأكرث مما يوؤذينا عدونا. لذلك  فنوؤذي ا

كرث اإىل »جتاوز االنف�ص������ام املعنوي والفكري 

واحليات������ي وما يلح������ق به من انف�ص������امات 

�صيا�صية واجتماعية وقانونية يف قلب املجتمع 

أ�صا�ص������ية متكن املجتمع من  العربي، كخطوة ا

ا�ص������رتداد ذات������ه وقدرته عل������ى االنتقال من 

أبوي تاب������ع عاج������ز اإىل جمتمع حر  جمتم������ع ا

مل ت�ص������عف ف�ص������ول الردة ثقة 
 )22(

حديث..«

مة العربية  املوؤمنني اإمياناً عميقاً بحيوية االأ

واأ�ص������الة مقومات وجودها وبقائها وقيمها 

وعقيدتها، باأن حتت �صطح املظهر املاأ�صاوي 

العربي تفاعالت جتديد وانتفا�صة ت�صويب 

ونهو�س وانطالق. ولئن بدت املقاومة �ص������د 

االحتالل ال�ص������هيوين يف فل�ص������طني ولبنان، 

مريكي يف العراق، مبثابة  و�صد االحتالل االأ

بوؤر حماوالت يائ�ص������ة ملواجهة )ت�ص������ونامي( 

مريكية يف نظ������ر كثريين، فقد  اجلائح������ة االأ

جاءت االنتفا�صة ال�ص������عبية التون�صية خالل 

ول  خريي������ن م������ن كان������ون االأ �ص������بوعني االأ االأ

ولني من العام 2011،  �صبوعني االأ 2010 واالأ

لتع�ص������ف بكثري مما غمر  ال�ص������احة العربية 

م������ن عفن وغثاء.  انتزعت هذه االنتفا�ص������ة 

انت�صارها بدماء �صهدائها عندما فّر الرئي�س 

أ�س اأحد  التون�ص������ي زين العابدين بن علي، را

اأعت������ى النظ������م الفردية ال�ص������تالينية العربية 

املعا�������رسة التي اعتمدت الوالي������ات املتحدة 

عليه������ا، مرغماً م������ن تون�س بعدم������ا حكمها 
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باأ�ص������د �ص������نوف القمع الطاغي، وتلتها ثورة 

�صباب م�رس الرائعة املجيدة �صاملة كل املدن 

خري من �صهر كانون  �ص������بوع االأ امل�رسية يف االأ

الثاين 2011، فجاءت مفاجاأة اأمتنا لنف�صها 

أيام من الثورة ال�ص������عبية  وللع������امل اأجمع بعد ا

التون�صية املده�صة. مزقت هذه الثورة نهائياً 

اأنرثوبولوجية  ما زعمته درا�صات وحتليالت 

وتاريخية واجتماعية عن خ�صوع فطري تام 

أيام الفراعنة،  لل�صعب امل�رسي حلاكمه منذ ا

أياً كان احلاكم وكيفما كان، اأجنبياً اأو حملياً،  ا

أو نه������ب اأو خان.  أو ا�ص������تبد ا ومهم������ا طغى ا

اأطاحت ثورة �صباب م�رس هذه برهان الكيان 

ال�ص������هيوين ورعاته على اإخراج م�رس نهائياً 

من ال�رساع وم������ن العروبة، وحتويل نظامها 

اإىل فيلق تخريب لل�ص������احة العربية وحار�س 

طم������اع والعرب������دة ال�ص������هيونية! �ص������وف  لالأ

ي�ص������تعر ال�رساع اأكرث، فالغزوة ال�ص������هيونية 

و�ص������انعوها وعّرابوها وداعموها يخو�صون 

خرية غالباً، بعدما بددت �صوارع  معركتهم االأ

تون�س وم�رس والقد�س وغزة وبريوت وبغداد 

ودم�صق بقايا الرهان على تاأبيد اال�صت�صالم 

العرب������ي. اإن جوهر ال�������رساع الراهن دفاع 

مة ع������ن انتمائها وهويتها، وللبعد الثقايف  االأ

دور رئي�س فيه بعدما ترنح ما بني ا�صتيعاب 

وتوظيف �صلطوي اأو قمع وتهمي�س، ومواجهة 

غزو خارجي ودفاع عن الذات. ولن ميار�س 

البع������د الثقايف دوره بكف������اءة دون اإدراك اأن 

لغتنا هي جوهر هويتنا! فاللغة التي اعتربها 

فريدريك نيت�ص������ة من اإب������داع اهلل، واعتربها 

لغ������از العظيمة يف التاريخ،  غادامري اأحد االأ

ن�صان من  لي�ص������ت جمرد القناة التي متكن االإ

أو الركيزة  اإجن������از الفهم كم������ا قال دلت������اي، ا

ن�ص������ان لنف�ص������ه وللعامل  التي يرتك������ز فهم االإ

عليها، كما قال بول ريك������ور، واإمنا هي كما 

اعتربها اأر�صطو قبل هوؤالء جميعا »هي التي 

ن�ص������ان اإن�صانيته«. لقد خل�س مارتن  متنح االإ

ن�ص������ان فو�ص������فه بكائن لغوي، ال  هيدجر االإ

ألبري كامو �صديد الو�صوح  كائناً عاقاًل. وكان ا

يف )الدفاتر( عندما ق������ال: »نعم لدي وطن 

ألب������ري كامو. وهو قد  هو اللغة الفرن�ص������ية« ا

تطابق به������ذا مع الروائ������ي اجلزائري كاتب 

يا�صني الذي ا�صطر للكتابة بفرن�صية فر�صها 

احلكم اال�ص������تعماري على ال�صعب اجلزائري 

لقرن وثلث القرن، حيث  قال كاتب يا�ص������ني: 

»اللغة الفرن�ص������ية هي منفاي«! وعندما اأفل 

زمن اال�ص������تعمار الفرن�صي قال الوزير البارز 

آنذاك: »لقد خ�رست فرن�صا اإمرباطورية  بينو ا

ا�صتعمارية، وعليها اأن تعو�صها باإمرباطورية 

ثقافية«. كانت تل������ك انطالقة رابطة الدول 

الفرانكفونية، اأي الناطقة بالفرن�ص������ية. اأهم 

من ه������ذا وذاك يف اعتقادنا، وفوق قول اأي 

من بني الب�رس، نظل نذكر قول ر�ص������ول اهلل 
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أم، واإمنا هي  أو ا اأن العربية لي�ص������ت لنا باأب ا

ل�ص������ان. نتمثل هذا القول اليوم بعد ولوغ يف 

تغليب املحكية العامية على الف�ص������يحة من 

أو�ص������اط كثرية ا�ص������تجابت مل�ص������ت�رسقني  قبل ا

�ص������الم عن طريق تهدمي  �صعوا اإىل تهدمي االإ

خطاء  اللغ������ة العربي������ة، وبع������د ا�ص������ت�رساء االأ

أ�ص������باه  النحوي������ة واللغوية يف اأحاديث قادة وا

مثقفني واإعالميني و�ص������واهم، وبعد تدهور 

حال اللغة والثقافة العربية يف جامعاتنا. بل 

اأكرث من هذا، �ص������هدنا من نتاج الكيد للغتنا 

العربي������ة وامتهانه������ا انت�ص������ار الهجني الذي 

أ�ص������موه )عربيزي(، خليطاً من عربية نازفة  ا

لكرثة الطعنات باإنكليزية حتولت من الت�صلل 

اإىل االجتياح. 

وبع������د، لغتنا هي هويتنا التي ن�ص������يع اإن 

اأ�صعناها، ونهون اإن اأهناها!.
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 يقولون: اإن غداً لناظره قريب.

أنتظره انتظار قادم البد من قدومه. نني ا أراه اأحياناً الأ نعم اإنني ا

أينما ي�شاء. ولكن التقائي به، لن يكون اإال حينما ي�شاء وا

اإذ ذاك.

 �شوف يُعاد بي اإىل مكان والدتي.

اإىل القري������ة التي غادرتها منذ زمن طويل، غادرتها متاأّبطاً كي�س حوائجي 

دران منتعاًل حذاء تداعى  مرتدياً ثوباً تكاثرت فيه الثقوب وتراكمت عليه االأ

اأديب ومفكر �ص�ري.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁

ò

وجهًا لوجه، اأمام الذات

اأحمد عمران الزاوي

❁
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حتى بد� وك�أنه �حلفيد �ل�رشعي حلذ�ء �أبي 

.
)1(
�لق��سم �لطنبوري

أع������ود �إليه�  أن� � غ�درته� م��س������ي�ً، وه������� �

حمموالً، ال يفت�أ يهم�س يف �أذين �سوت ق�ئاًل: 

لن يبقى لك على �س������طحه� غري حلظ�ت، �إذ 

�س������وف يبتلعك ب�طنه� لتغدو بعد زمن تر�ب�ً 

مثل تر�به� وبع�س�ً مثل بع�سه�.

�رّشقت وغّربت.

تنقل������ت م������ن �أق�س�������ه� �إىل �أق�س�������ه�. 

ك�فحت كثري�ً من �مل�سد�ت فربحت وخ�رشت 

ن �رشيط �لعمر  و�نت�رشت وف�سلت، وه� هو �الآ

مير �أم�م ب�رشي وب�سريتي ف�أقروؤه كلمة كلمة 

وحرف�������ً حرف�ً ف������ال �أرى فيه غري م� ج�ء يف 

�لقر�آن.

ْنَيا َلِع���ٌب َوَلْهٌو  َي���اُة الدُّ ���ا اْلَ َ »اْعَلُم���وا اأَنمَّ

ْم���َواِل  َوِزيَن���ٌة َوَتَفاُخ���ٌر َبْيَنُك���ْم َوَتَكاُث���ٌر ِف اْلأَ

اَر َنَباُتُه ُثممَّ  ْوَلِد َكَمَثِل َغْي���ٍث اأَْعَجَب اْلُكفمَّ َواْلأَ

َفّرًا ُث���ممَّ َيُك���وُن ُحَطامًا َوِف  اُه ُم�صْ َيِهي���ُج َف���َ�َ

َواٌن  ِ َوِر�صْ
َن اللمَّ ِخَرِة َعَذاٌب �َصِديٌد َوَمْغِفَرٌة مِّ اْلآ

لمَّ َمَتاُع اْلُغُروِر« ْنَيا اإِ َياُة الدُّ َوَما اْلَ

)�حلديد- 20/57(

لقد �س�خ �لن�رش.

ف�ق  ف�جلن�ح�������ن �لل������ذ�ن �جت�ز� ب������ه �الآ

������ف� و�فرت�س������هم�  وحّط� به فوق �لقمم تق�سّ

�لعجز.

و�لعقل �لذي ك�ن يطوي �مل�س�ف�ت ب�رشعة 

أ�ص������نانه وترهلّت حركاته  ال�صوء - �صقطت ا

وت�صمعت روؤاه وروؤيته، وثقل �صمعه.

ال�صور ال ت�صل اإال من وراء احلجب.

�ص������وات عليها اأن ت�صلك اإىل الدماغ  واالأ

طريقاً �صائكاً موعراً.

والذاك������رة الت������ي كانت ترف������رف بخّفة 

الطري من غ�ص������ن اإىل غ�صن اأ�صابها الك�صاح 

فاعوزها اإىل الع�صا.

واحلركة التي كانت متالأ جميع اجلوارح، 

اأ�ص������ابها الته������اب املفا�ص������ل فاأعجزها عن 

االنتقال.

أنتظر غدي: أنا ا قلت لنف�صي وا

مفتوح������اً  اجل������رح  أبق������ي  ا اأن  يح�ص������ن 

راعف������اً بالدماء لعله يف رعاف������ه يكون عربة 

خرين. لالآ

ال�صلفية يف كل زمان.

بيت من دون جدران، تقتحمه الوافدات 

من جميع اجلهات.

حت������ى اإذا تراكمت وتزاحمت �ص������اق بها 

البيت، فيقوم اجلديد بطرد القدمي.

كي يعي�������س حلظاته يف راح������ة ويتنف�س 

بهدوء حتى يفد اجلديد فيطرده.

أنا -وقد اأ�رسفت على الغروب- اأقلب  ها ا

الفك������ر، يف كتبي وحما�رسات������ي ومرجتالتي 

وفيما كتب عني �ص������عراً ون������رثاً، ويف العديد 

من املحاورات ال�ص������حفية، فال اأجد و�صفاً 
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أبلغ مما قال اجلامعة  نتاج هذا ا جلمه������ور االإ

»قب�س الريح«.

كل �صيء يف احلياة املادية، لهو ولعب.

�ص������ّورناها اآماالً ي�ص������تقتل يف �ص������بيلها، 

واأهدافاً تت�ص������اقط الروؤو�س على دروبها اأما 

هي فلي�صت يف احلقيقة غري رحلة املوجودات 

من املهد اإىل اللحد.

الكتب الثالث������ون التي كتب������ت واملواقف 

ال�صديدة التي وقفت والكفاح الذي كافحت 

وامل�صّدات التي واجهت والبناء الذي رفعت 

رث ال������ذي تركت لي�س بالن�ص������بة يل فيما  واالإ

�صوف ياأتي من زمن غري قب�س الريح.

ال اأدري اإن كان������ت هذه املفاهيم �ص������وف 

أبنائي باخليبة. ت�صيب ا

أبنائي يا جمد عمري الذي  مهما يكن -يا ا

أنا يف  ق�صيته يف هذه الدنيا- ال يجدر بي وا

بدي اأن اأد�س يف الرتاب كتلة  حلظة الوداع االأ

احلقائق التي عرثت عليها يف �صيخوختي.

تلك احلقائق هي الت������ي حّتمت علي اأن 

خرون  أ االآ يبقى اجل������رح مفتوحاً لكي يق������را

نكم  جدر الأ أنتم االأ كلماته جمبول������ة بدمائي وا

قرب. االأ

كنت من قبل يف كتابي »حوار مع الذات« 

توجه������ت اإليك������م يف واح������دة م������ن مذكراتي 

�رسدت فيها بع�س ف�ص������ول حياتي التعي�صة، 

راك������م تكربون على  وبع�س �ص������ور كفاحي الأ

عيني وتقفزون ف������وق احلواجز مثل اجلياد 

�صيلة. االأ

اأعت������ذر هنا عما كتبت، فم������ا كان يل اأن 

أتي������ه مّناً، مبا هو واجب فر�ص������ه من فر�س  ا

احلياة، وو�ص������ع لها �ص������نة ال ي�صذ عنها غري 

ال�ص������واذ »غر�ص������وا فاأكلنا ونغر�س فياأكلون« 

كل غري جت�ص������يد  وما اخت������الف الغر�س واالأ

زيل  الختالف الزمان واملكان اأما القانون االأ

بدي ال ج������دال عليه وال راأي  فهو ال�ص������يد االأ

لنا فيه.

م������ررت يف حنٍي م������ن الدهر ال اأ�ص������ف 

»باليق������ني« اإال م������ا ق������دم اإيل ع������ن طري������ق 

احلوا�س.

ولكن:

بعد اأن تكرر غلطها وق�صورها اأدركت اأن 

ثمة حقائق هي فوق �صمعي وب�رسي وذوقي 

ومل�صي، بل هي احلقائق وما �صواها �رساب.

أ�ص������مع  منذ ذلك الوقت اأ�ص������بحت اأرى وا

واأح�س بب�صريتي.

بها اأدركت اأن ال فرق بني احلياة واملوت، 

كالهما �ص������ابق وكالهما م�ص������بوق. كالهما 

مقدمة وكالهما نتيجة.

�ص������كال جميعها من الذرة  واأدركت اأن االأ

حتى املجرة، من الفيل اإىل وحيد اخللية على 

موعد مع امل�صري الواحد الذي هو املوت.

ومثلم������ا هي والدة كل مولود ر�ص������الة اإىل 
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موت������ه، ف������اإن م������وت كل ميت ر�ص������الة لوالدة 

جديدة ب�صكل جديد.

ومثلما تتكون الكتب واملكتبات واخلطب 

ن�صاين كافة من لغة  واخلطابات، والكالم االإ

ال تزيد حروفها على الثالثني ولي�س من فرق 

�ص������كال غري الرتتيب  عم������ا ينجم عنها من االأ

)تقدمياً وتاأخرياً، زيادة ونق�صاناً(.

هكذا هي موج������ودات الوج������ود )اأحياء 

أ�صياء(. وا

تنتمي اإىل اأ�رسة بروتينية واحدة، جتاوزت 

ن مئ������ة حرف اأطلقوا على  حروفها حتى االآ

كل حرف منها ا�ص������م العن�������رس. ومثلما هي 

�رسة اللغوية هي  اللغة تتكون من ح������روف االأ

�ص������كال احلية من اإن�ص������ان وحيوان ونبات  االأ

�رسة الربوتينية. تتكون من عنا�رس االأ

ر�س. �رسة الربوتينية من االأ عنا�رس االأ

ن�صان. �رسة اللغوية من االإ وعنا�رس االأ

ولكن:

ر�س. ن�صان من نبات االأ مع اأن االإ

ن�صان. واإن اللغة من نبات عقل االإ

فاإن ال�ص������كل اللغ������وي اأط������ول عمراً من 

ال�صكل الربوتيني.

ن وبعد م�ص������ي اأكرث من ثالثني  فحتى االآ

أ�ص������فار مو�ص������ى اخلم�صة  أ ا قرناً ال نزال نقرا

واإلياذة هومريو�س وفل�صفة فيثاغورث)2(.

ولكنها مهما تقادمت �ص������ائرة اإىل املوت 

�صياء على �صطح  حياء واالأ الذي هو خامتة االأ

ر�س. االأ

تلك املعدة التي تت�ص������ع لكل �ص������يء والتي 

ت�ص������تطيع ه�ص������م كل �ص������يء لتتحول به اإىل 

عنا�رس احلياة من جديد.

والقراآن الذي قال:

ْر�ضِ َنَباتًا«  َن ااْلأَ  اأَنَبَتُكم مرِّ
ُ »َواللَّ

)نوح - 17/71(

ْر�ضِ َكْم اأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن  ىَل ااْلأَ »اأََومَلْ َي���َرْوا اإِ

ُكلرِّ َزْوٍج َكِرمٍي«

)ال�صعراء- 7/26(

آَدَم َخَلَقُه  نَّ َمَثَل ِعي�َشى ِعنَد الّلِ َكَمَثِل ا »اإِ

ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن« 

)اآل عمران- 59/3(

���ن ُت���َراٍب ُث���مَّ ِمن  ���ِذي َخَلَقُك���م مرِّ »ُه���َو الَّ

ْطَف���ٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُث���مَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ  نُّ

ُكْم ُث���مَّ ِلَتُكوُن���وا �ُشُيوخًا َوِمنُكم  ِلَتْبُلُغ���وا اأَ�ُشدَّ

ى  �َشمًّ ى ِمن َقْب���ُل َوِلَتْبُلُغوا اأََج���اًل مُّ ���ن ُيَتَوفَّ مَّ

ُكْم َتْعِقُلوَن«  َوَلَعلَّ

)غافر -67/40(

أق������وال الق������راآن كر�ص������ت ه������ذا الواقع  ا

واأكدته.

ر�س، غ������ذاء الذك������ر الذي هو  فم������ن االأ

نثى  ر�س غذاء االأ �ص������احب النطفة، ومن االأ

�صاحبة البوي�صة )التكامل( و�صاحبة الرحم 

)االحت�صان(.
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فاق اأمام اأبي العالء  ولقد امتدت هذه االآ

)3(
املعري

)4(
واأمام �صك�صبري

أبو العالء: فقد قال ا

ــــ ال اأدمي  اأظــــــــن  مـــــا  الـــــــــ�طء  خـــفـــف 

ـــــاد. جـــــ�ـــــص االأ هـــــــذه  مــــــن  اإال  اأر�ـــــــــــض 

مـــــــــرارًا  �ـــــصـــــار حلـــــــــدًا  قـــــد  رب حلـــــد 

�ـــــــصـــــــداد. �ــــصــــاحــــك مـــــن تـــــزاحـــــم االأ

ودفــــــــــــــــــني عـــــــلـــــــى بـــــــقـــــــايـــــــا دفـــــــني 

بــــــــــــــــاد. واالآ زمــــــــــــــــــان  االأ طــــــ�يــــــل  يف 

رويــــــدًا الــــهــــ�اء  يف  ــطــعــت  ا�ــص اإن   ْ �ــــــرسِ

الـــعـــبـــاد. ــــــــض   ال اخـــتـــيـــااًل عـــلـــى روؤو�

و�صك�صبري قال:

»م���ن يدري لعل يف �ش���دادة برميل اجلعة 

�شيئًا من رماد اال�شكندر الكبري«. 

أولهما بثالثني قرناً قال اجلامعة  وقب������ل ا

ابن داوود :

»اذه���ب كل خبزك بف���رح، وا�رب خمرك 

بقل���ب طي���ب، التل���ذ عي�ش���ًا م���ع امل���راأة التي 

اأحببت. كل ما جت���ده يداك لتفعله فافعله، 

ن لي�ض من عمل وال اخراع وال معرفة وال  الأ

حكمة يف الهاوية التي اأنت ذاهب اإليها...«.

)اجلامعة 10-9-8-7/9/

»من ي���دري اأن روح بني الب�ر ت�شعد اإىل 

ف���وق وروح البهيم���ة تن���زل اإىل اأ�شف���ل اإن م���ا 

يح���دث لكليهم���ا واح���د. هو امل���وت الذي ال 

ي منهما«. مزية فيه الأ

)اجلامعة 21-20-19/3(

تفك������ري �ص������مويل، معج������ون بال������ال اأدرية 

لبة. ال�صّ

ولعل فكر املعري و�صك�ص������بري اأكرث التقاء 

�صكال  مع وحدة العنا�رس، التي تتكون منها االأ

يف حني اأن لدى اجلامعة ا�ص������تغالق �ص������ديد 

عما �صوى ما ي�صل عن طريق احلوا�س.

فمن مات - يف راأي اجلامعة - مات كل 

أ�ص������يائه،  �ص������يء عنه وغاب كل اأمٍل فيه ويف ا

حياء  ويف املفا�صلة يرى ب�ص������كل قاطع اأن االأ

موات  موات. بل ال ي������رى يف االأ خري م������ن االأ

ن حمبتهم  اأي خي������ط م������ن خيوط اخل������ري. الأ

وبغ�ص������هم ون�صاطهم وح�ص������دهم كانت حية 

بحياتهم، وماتت حني ماتوا.

لذلك يعلن عقيدته بقوله:

»اإن كلبًا حيًا خري من �شبع ميت«.

)اجلامعة 6-5-4/9(

قليل������ون ه������م الذي������ن يوؤمن������ون بق������ول 

اجلامعة.

ن ال اأحد ي�صتطيع اإ�صقاط هذه الفل�صفة  الأ

على داوود امليت و�صواه من اأجداد اجلامعة 

الذين ماتوا وبقيت ذكراهم يف نفو�س النا�س 

وكل منه������م يرتبع يف القناع������ة والتوفري على 

ركان. عر�س را�صخ االأ
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ول������وال ه������ذا اليقني ملا 

ا�ص������تنكرنا على اأبي �صفيان 

قوله:

أبو  ا »والذي يحل������ف به 

�ص������فيان ما من جنة وال نار 

وال دار غري هذه الدار«.

ال  كن������ا  واإن  فنح������ن: 

�صباب، فاإننا منلك  منلك االأ

قرار بالعجز  أة على االإ اجلرا

عن التف�صري حتى عن تف�صري 

أب�صط الب�صائط. ا

يلتقطها  القم������ح،  حبة 

البلبل فتخرج من حنجرته 

�صوتاً رقيقاً رخيماً.

فتخرج  الثور  ويلتقطها 

من حنجرته خواراً منكراً.

الت������ي  القم������ح:  حب������ة 

تغذى بها »البلبل« و»الثور« 

مل������اذا جنم عنها ال�ص������وتان 

املتناق�صان؟

أة، نقول: ال نعرف ملاذا. نحن بكل جرا

اأما غرين������ا واإن كان ال يعرف فهو يجنب 

عن الت�رسيح بجهله.

توءمان تكونا من نطفة �صلبية واحدة.

وىل يف رحم واحدة  ون�ص������ئاآ ن�ص������اأتهما االأ

م وزرعت  تلقيا خاللها غذاءهما من دماء االأ

يف كل منهما جمموعة اجلوارح ب�صكل مت�صاو 

كامل الدقة يف الت�ص������اوي بالعدد والتمو�صع 

والتكليف.

واإذ برزا من الرحم، وجدا الدماء الرحمية 

التي تغذي������ا منها اآن ذاك، ق������د حتولت اإىل 

حليب مي������الأ الثديني، وقد تغري لونه وطعمه 

عل������ى ويف طفولتهما  وانهم������ر عليهما من االأ

التي امتدت �ص������نوات، ناال ن�ص������يباً مت�صاوياً 
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من احلنان والغذاء والك�صاء دون متييز ومن 

م�صدر واحد، هو الذي اأجنبهما.

ولك������ن املفاج������اأة التي ا�صتع�ص������ت على 

التف�صري، ظهرت بعد ذلك.

اإذ م������ا اإن تفتحت قوى النف�س، وخرجت 

الطبائع ت�صعى واأخذت املالمح �صكلها املميز، 

حتى تبني اأن التوءمني يختلفان يف ال�ص������كل 

خ������الق والتطور  والطبيع������ة واملواه������ب واالأ

البدين، حت������ى يبدو ملن ال يع������رف تكونهما 

أنهما من �صلبني ورحمني. ول ا االأ

نعم:

ثم������ة رح������م كبرية ه������ي الوط������ن، تنجب 

جيال، منها القوي املميز ومنها ال�صعيف  االأ

امل�صت�ص������عف، ولكن م������ا نراه من ق������وة هنا 

و�ص������عف هناك ناجم عن التطور الذي اأخذ 

جيل باأ�صبابه من دون الثاين.

والتطور هو امت�ص������ا�س اجليل اجلديد 

جيال ال�ص������ابقة من اإيجابيات يف  ملا تركته االأ

احلياة.

ولكن التطور:

ال يف�رس حالة االختالف التوءمي.

الذي لي�س له من تف�ص������ري غري قول اهلل 

يف القراآن:

 َعَل���ى ُقُلوِبِهْم 
ُ
ِذي���َن َطَب���َع الّل وَل�ِئ���َك الَّ »اأُ

وَل�ِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن«  اِرِهْم َواأُ َو�َشْمِعِهْم َواأَْب�شَ

)النحل 108/16(

ثم:

اإن كانت القي������ادة، اأي مطبخ القرارات، 

متمرك������زة يف م������كان ما من غياه������ب الكتلة 

الب�رسية، وهي بحكم مناعة موقعها، ع�صية 

على كل اعرتا�س، وت�ص������تطيع دون عائق اأن 

تهجر البدن، واأخالطه، ومتناق�صاته.

فم������ا بالها: ال تغادر الب������دن اإال مكرهة، 

أو تقدم  أثر مر�س ع�ص������ال ا مط������رودة، على ا

يف ال�ص������ن، اأو حادث مفاجئ، كالقتل بتعدد 

أ�صكاله. و�صائله وا

مر حمرّي: مل يتف������ق العقل الب�رسي  اإن������ه الأ

على تف�صري له.

أف�ص������ح املجال للفكر املادي اأن يرى  مما ا

يف جمهرة مكائن البدن وا�صتقالل كل ماكينة 

خرى ويرى  بتكوينها وعملها ع������ن املكائن االأ

يف جمموع عمل املكائن �ص������يمفونية متكاملة 

توؤلف البدن بن�صاطه املختلف.

أف�ص������ح املج������ال اأمامهم لكي  نقول: مما ا

يطلق������وا على هذا املعمل مبحركاته ودروعه 

وترو�صه واأربطته ا�صم »االن�صجام «.

أ�ص������كالها  فهذه املكائ������ن، على اختالف ا

ووظائفها، حمكومة بحالة االن�ص������جام فيما 

بينها هذه احلالة هي احلياة التي فر�ص������ت 

االن�صجام، وفر�ص������ت التكامل بحيث اإذا ما 

وقع اخت������الف يف اإحدى املكائن تاأثرت بهذا 

االختالل مكائن البدن والتاأثر �ص������عفاً وقوة، 
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�صابة، ونوعها وخطورتها. يرتبط مبدى االإ

االن�صجام والتكامل، من القوانني الكونية 

حياء، اإذ عبثاً 
التي تكونت منها احلياة يف االأ

-يف ح������ال فقدانه- اأن جت������د يف الكتلة اأي 

مظهر من مظاهر الن�صاط اأو احلركة.

العني -مثاًل- ما تزال يف مكانها بكامل 

تكوينها من اأع�ص������اب واأوردة وبوؤبوؤ وحمجر 

ولكنه������ا -بفقدان االن�ص������جام- ال تب�رس وال 

تتحرك.

خرى. ذن وجميع احلوا�س االأ كذلك االأ

بدي، عم كامل  بل اإن الظالم وال�صمت االأ

البدن من �صعر الراأ�س حتى اأظافر القدمني، 

وهذا اجل�ص������د املمّدد الذي غادره االن�صجام 

أو لو قطعته  ل������و جرحته يف اأي مكان من������ه، ا

اإرباً ملا قوبلت منه مبعار�صة وال �صمعت منه 

تاأوهاً وقد كان منذ حني يتاأثر بوخذة الدبو�س 

ويطلق ردود فعل على ع�صة بعو�صة.

خري������ن على الر�ص������يف الثاين  ولك������ن االآ

يقولون:

ثمة »م�ص������يق فك������ري« ياأخذ باأو�ص������ال 

االن�صجام. كما طرحها املاديون.

أن������ه قانون  فقد، و�ص������فوا االن�ص������جام با

احلياة. ولكنهم مل يذكروا �ص������يئاً عن م�صدر 

القانون هل هو من مفرزات املكائن؟

أنه اأوجد نف�ص������ه بنف�ص������ه واأطل على  أم ا ا

املكائن، اإطالل ال�صم�س على الكون؟

وكيف تكونت هذه الرابطة الوثيقة بينه 

وب������ني املكائن بحي������ث ال مكائ������ن عاملة من 

دون ان�ص������جام وال وجود لالن�صجام من دون 

مكائن؟

خرون- اعرت�س  هن������ا -وقبل اأن يكمل االآ

املاديون قائلني:

ما لنا وهذا التيه؟ ال عالقة لنا فيه.

لقد وج������دت الكتل������ة الب�رسي������ة، وحتى 

خرى، مكونة م������ن ع�رسات املكائن  الكتل االأ

التي تعمل كل منها بنمطية وا�ص������تقالل عن 

�ص������واها. ووجد رابط يربط بينها وكاأن قائد 

ورك�صرتا، لتت�ص������كل من هذا التجمع  هذه االأ

�صيمفونية احلياة.

فالب������دن مبكائنه التي اختلفت وظائفها، 

ي�ص������به جهاز العزف الذي يخرج اأ�صواته من 

وتار حتى اإذا اختل اأحدها، اختل  جمموع االأ

ال�صوت، واختل اجلهاز اأي�صاً.

أننا -كما يق������ول املاديون- لن نخرج  اأي ا

من املح�ص������و�س اإىل الفر�صيات التي ال دليل 

.
)5(

عليها

خ������رون الذين اعرت�س عليهم قبل  اأما االآ

أ�صباب  اإكمال اأقوالهم، فقد تابعوا مو�صحني ا

االختالف.

أننا قبل ذلك، نود التقدمي بالكلمة  على ا

التالية:

اإن حماول������ة معرف������ة احلقيق������ة املعني������ة 
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بو�ص������اطة احلوا�س ت�صبه حماولة الطفل بلوغ 

قمة اجلبل العايل بقدميه العاريتني.

 اأعقد 
)6(

فكيف وما ت������زال اأبجدية الكون

ن�ص������ان بعد  كثرياً م������ن اأن تدركها حوا�س االإ

ذلك نورد الرد على املاديني �صمن الفقرات 

التالية:

تلك القوة التي كانت توجه مكائن البدن 

أين  اإىل اخل������ري تارة، واإىل ال�رس ت������ارة اأخرى ا

كانت تقيم واإىل اأين ذهبت؟ وهل من �ص������بيل 

اإىل عودته������ا اإىل املكائن ذاته������ا؟ املكائن يف 

أ عليها تغيري اإذ ال تزال على  مكانها مل يط������را

ال�صكل الذي كانت عليه قبل املوت كما مل تزل 

يف مكانها.

منذ فرتة ق�ص������رية، كان������ت املكائن تتابع 

حركتها العادية، مبلء الن�ص������اط والقوة فما 

هو احل������ادث الذي غمرها بال�ص������مت حتى 

اخلر�س وبالهمود حتى ال�صنمّية؟

مري ال������ذي كان يقرر ثم  أي������ن ذه������ب االأ »ا

ياأمره������ا بتنفي������ذ الق������رار فتنف������ذ من دون 

اعرتا�س«.

مرة،  حتماً: لي�ص������ت تلك القوة املقررة االآ

فرازات  من مف������رزات املكائن واإال ظل������ت االإ

متعاقبة؟

حتى لو كان������ت من مف������رزات املكائن -

فر�صاً- فثمة عن�رس اآخر خارج عن املكائن. 

فراز  فراز واإن االإ هو الذي اأمر املكائ������ن باالإ

وامر. توقف بتوقف االأ

ية 24 من �صورة النور  لقد اأو�ص������حت االآ

رق������م 24 اإن ب������ني املكائن وتل������ك القوة فرق 

جوه������ري ال يقل ع������ن الفرق بني ال�ص������لطة 

الق�صائية وال�ص������لطة التنفيذية اإذ لي�س على 

أية م�ص������وؤولية يف تنفيذ القرار الذي  الثانية ا

وىل، بل ترتتب عليها امل�صاءلة اإذا  اأ�صدرته االأ

امتنعت عن التنفيذ.

َنُتُه���ْم َواأَْيِديِهْم  »َي���ْوَم َت�ْشَه���ُد َعَلْيِه���ْم اأَْل�شِ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن«  َواأَْرُجُلُهم مِبَ

)24/24(

ْ َعَلْيَنا َقاُلوا  ُلوِدِه���ْم مِلَ �َشِهدتُّ »َوَقاُلوا جِلُ

ِذي اأَنَطَق ُكلَّ �َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم   الَّ
ُ اأَنَطَقَنا اللَّ

َلْيِه ُتْرَجُعوَن«  ٍة َواإِ َل َمرَّ اأَوَّ

)ف�صلت 21/41(

فاإن �ص������ئلت اجلوارح من قبل ذلك الذي 

اأن�صبت ال�صهادة عليه:

مل �صهدت علينا؟

أل�ص������ت من فع������ل الفعل امل������ادي واأورث  ا

ال�رسر؟

اأجاب������ت: كنت على م������رادك مقهورة اأما 

بع������د التحرر واخلروج ع������ن قهرك لن اأقول 

.
)7(

غري احلق

من هذا يت�ص������ح اأن اجل������وارح �� املكائن، 

مري يف  هي اأدوات تنفيذ لقرارات يتخذها االأ



117 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

وجهًا لوجه، اأمام الذات

مري ميكن اأن ي�صمى النف�س،  الداخل، هذا االأ

وميكن اأن ي�صمى االن�صجام وميكن اأن يطلق 

عليه اأي ا�صم ولكن حتت �رسطني:

اأولهما: اأن ال يعترب من مفرزات املكائن.

الث���اين: اأن ال يدر�س وال يعامل بالقوانني 

نه خارج عنها با�صتقاللية  واملفاهيم املادية، الأ

وحتكم كاملني.

لقد وىّل الزمن القدمي، و�ص������ار ق�ص�صاً 

تروى.

ول كان ن�ص������يبه التدمري،  - فالقارب االأ

ن الكتاب  وكان ن�ص������يب �ص������احبه القت������ل، الأ

املقد�س رف�س اجتماع النار واملاء.

- واأعدم »كوبرنيكو�س« حينما اأعلن عن 

ر�س. نظرية كروية االأ

- وحينما لب�صت جاندارك لبا�س اجلنود 

نكليز عن  الذي������ن قادتهم وفكت ح�ص������ار االإ

أورليان 1429 قب�س عليها واأحرقت علناً يف  ا

اإحدى �صاحات روان، قاعدة حمافظة ال�صني 

.
)8(

وعا�صمة نورمنديا �صابقاً

ومع اأن تطور املعرفة واملفاهيم اأو�صك اأن 

ن�صان كل حياته. ميالأ على االإ

يام كيف  ال ن�ص������تطيع اأال نرى يف هذه االأ

�ص������جنت حكومة »التيبت« نف�صها يف جمهرة 

�صاطري، وكيف حاكت  وهام واالأ معقدة من االأ

أ�ص������طورة الكاهن الكامل  حول الداالي الما ا

ال�ص������امل الرباين، الذي اختفى �ص������نوات يف 

ديرة الذي يطل على مدينة »لها�صا«  اأحد االأ

أنه -كما يعتقدون- هو  ث������م ظهر بعد ذلك، وا

التج�صيد احلي لبوذا املنتظر.

وفوق هذا نقول:

ن، حي������ث امت������دت النظريات  حت������ى االآ

العلمي������ة اإىل الكث������ري من اخلفاي������ا، وحطت 

املركبات الف�صائية على النجوم، وا�صتطاعت 

ن�ص������ان اأن حتول الطاقة اإىل مادة  مواهب االإ

وامل������ادة اإىل طاقة ال ت������زال املاليني توؤمن اأن 

.
)9(

»كري�صنا« هو اإحدى جت�صدات »ف�صنو«

هذا العجز عن الوقوف يف مكان ثابت.

قوال ال�صبابية  قول »بليك « و»تن�صن « االأ

التالية:

:
)10(

قال بليك

»�شاأغو�ض اإىل حيث هالك النف�ض واملوت 

بدي، حتى ال يحني يوم احل�شاب فيجدين  االأ

قائم���ًا غ���ري متقدم، وعندئ���ذ مي�شكون بيدي 

ويناولوين اإىل نف�شي«.

 وتن�صن:

الذي توهم نف�صه يف القرب فو�صف حاله 

بقوله:

»وحي���دًا اأدي���ر يف نف�ش���ي كلم���ة ه���ي رمز 

نف�ش���ي، نف�شي التي ذابت عن���ي مثلما تذوب 

ال�شحابة يف ال�شم���اء، م�ش�شت اأطرايف فكانت 
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اأطراف���ًا غريبة عن���ي، ال اأدري كيف ولدت يّف 

نف����ض اأق���وى م���ن احلي���اة ال�شابق���ة حيث ال 

تغيب ال�شم�ض وال تتكاثف الظالل«.

قلق وا�ص������طراب وغياب، جعل �صانكارا، 

يدي������ر بينه وب������ني العدميني ح������واراً يلخ�س 

تي: باالآ

- يقولون: اخلري وال�������رس زائفان زائالن 

خيار  �رسار واالأ فال فرق يف النتيجة ب������ني االأ

والقدي�صني وال�صياطني.

- فيجيب: 

تلك الف������وارق، حقائق يف ع������امل الزمان 

واملكان، وهي لي�ص������ت كذلك يف عامل خال من 

الزمان واملكان، فاإن مل تقتلع النف�س من جذور 

الدنيا ف�صوف يق�صي عليها الياأ�س واحلرية.

احلياة رجراج������ة كقطرة املاء على ورقة 

النبات مقدر عليها اأن تتبخر.

مثل ه������ذا الق������ول اليائ�������س تقريباً قال 

اجلامعة:

ن�ش���ان اإىل الدني���ا بعني ما ملت  »يف���د االإ

ت من اخل���رب ويخرج  النظ���ر واأذن م���ا امت���الأ

م���ن الدني���ا وعينه م���ا ملت النظ���ر واأذنه ما 

ت من اخلرب«. امتالأ

)11(
 )اجلامعة 9/1(

»مطرق������ة  كتاب������ه  يف  »�ص������نكارا«  ق������ال 

احلماقة«.

الزم������ان الٍه واحلياة زائلة واال�ص������تغالق 

يغلف العقل ويوثقه باأمرا�س اجلهل.

ما ه������و التف�ص������ري ملا يج������ري يف غروب 

العمر؟

لقد اأ�ص������يب اجل�ص������د بالتجعيد، و�صاب 

أ�ص������نان الفم، حتى الع�صا  ال�صعر، و�صقطت ا

ترتع�س يف اليد. والنهاية قريبة يراها الب�رس 

وتدركها الب�ص������رية. ومع هذا يبقى الت�صبث 

بالبقاء حتى ولو �صاعة.

)اقتبا�س عن ق�صة احل�صارة �س 276(

نعم: 

هكذا هي احلالة التي ت�صبق املوت.

هكذا وجدنا، وهكذا وجدت املوجودات، 

حد يد يف وجوده وزواله لي�س للفرا�صة  لي�س الأ

راأي يف جم������ال جناحيه������ا، ولي�س للطاوو�س 

راأي يف ذيله البديع و�ص������وته ال�صنيع، ولي�س 

للخنف�ص������اء راأي يف قب������ح �ص������كلها وف�ص������اد 

ريحها.

وهكذا نحن:

حدنا اأن يعّدل يف طوله اأو عر�صه  لي�س الأ

اأو عقله اأو طاقته.

ه������ذا املنهاج املفرو�س عل������ى اخللق من 

الوالدة حتى املوت.

جعل بوذا يقول:

»اإن ال���والدة اأم ال����رور جميعًا، ومع ذلك 

فه���ي ما�شي���ة يف طريقها ال تق���ف فيه عند 
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ب���د تعي���د اإىل جم���رى  ح���د، ما�شي���ة اإىل االأ

ح���زان في�ش���ه اإن ف���رغ مم���ا ميل���وؤه، فل���و  االأ

)��(
ا�شتطعنا وقف الوالدة.

ن  ولك������ن »كارم������ا« يق������ول: لن تق������ف الأ

ا�صتمرارها يتيح للروح اأن تتقم�س لتكّفر عما 

ارتكبت من ذنوب يف حيواتها املا�صيات«.

ويتابع:

اأن يعي����ض حي���اة  ن�ش���ان  »اإن ا�شتط���اع االإ

الع���دل الكامل، حياة ال�ش���رب وال�شفقة حياة 

حت���دق دوم���ًا مبا ه���و اأب���دي وخال���د، ويناأى 

بنف�ش���ه عم���ا يب���داأ وينتهي. فق���ط حينذاك 

يجنب لنف�شه العودة اإىل احلياة«.

ويف املطلق يقول بوذا:

مل اأدوم من اللذة، واإن ما �شفحه النا�ض  »االأ

م���ن دم���وع اأغ���زر مم���ا حتتوي���ه املحيط���ات« 

ويطرح ت�ص������اوؤالت لي�س له������ا من جواب غري 

ال�صمت والغمو�س...

اإن كن������ا ال نرى غري امل������ادة وال نرى فيها 

غري �رسب من القوة.

أنواع  واإن كن������ا ال نرى يف العنا�������رس غري ا

من احلركة.

وكنا ن������رى احلي������اة، نه������راً متدفقاً من 

�صريورة وفناء.

أ�صطورة فر�صناها بغري موؤيد. والروح ا

مر كذلك فكيف ميكن اأن يعود  اإن كان االأ

احلي يف والدة ثاني������ة اإن مل يكن هناك روح؟ 

ما الذي يتقم�س اأج�ص������اداً اأخرى يف والدات 

؟
)13(

ثانية

لقد ا�صتطاع »�صنكارا« يف حياته الق�صرية 

الت������ي مل تتعد ال� 32 عام������اً اأن يكون مبا األف 

اأعظم فال�ص������فة الهند، فق������د حقق االحتاد 

ب������ني احلكي������م والقدي�س و�ص������فتي احلكمة 

والرحمة.

لقد ولد بني جماع������ة »الرباهما « وعبد 

أنه عابد من  لهة الهندية و�������رسح ا جمي������ع االآ

دون فهم.

ويف كتابه »نقد العقل اخلال�س« قال:

آٍت ع������ن طري������ق احلوا�س،  »كل علمن������ا ا

فك�ص������فنا عما يقع خارج احلوا�س، هو ك�صف 

تقم�س اأحا�صي�ص������نا وباحل�س وحده ي�صتحيل 

اأن نعرف احلقيقي«.

كل ما نعرفه عن احلقيقي، هو العلم به، 

من خالل ثوب حاكت������ه احلوا�س من خيوط 

الزمان واملكان وال�صببية.

وفكرة اهلل، هي فكرة الوجود، فالوجود 

واهلل �ص������يء واحد.. اأما ت�صخي�صه واعتباره 

خالق������اً خمل�ص������اً، فهو فر�س نفر�ص������ه على 

واله������دوء  الطماأنين������ة  لتك�ص������ب  املجتم������ع 

ن فر�س هذه الفكرة من دون  االجتماعيني الأ

الربهن������ة عليها، بل اعتبارها من امل�ص������لمات 

التي ت�ص������مو عن اأن يحيط بها برهان ت�صيع 

الهدوء واال�صتقرار والت�صليم.
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)اقتبا�س من ق�ص������ة احل�صارة 3-4 �س 

)274-273

بع������د هذه اجلول������ة املخت�������رسة يف ربوع 

الفل�صفة الهندية.

�صالمي  يجدر اأن منر �رسيعاً على الفكر االإ

ل������رنى كيف عوجلت فيه فك������رة التعرف اإىل 

احلقيقة دون االعتماد على احلوا�س.

اإن ما قادتنا اإليه الب�صرية، اأقنعنا باأن كل 

معلول ناجم عن علة، اأي كل �صبب ناجم عن 

م�ص������بب، فو�صلنا بالت�صل�ص������ل اإىل علة العلل، 

�صباب. وم�صبب االأ

ول. ول، هو املخلوق االأ فاملعلول االأ

وىل الت������ي ال علة لها  خلقت������ه العل������ة االأ

واطلقنا عليها ا�صماً منتزعاً من حريتنا، هو 

ية  أ�ص������ار القراآن اإىل ذلك باالآ  وقد ا
)14(

»اهلل «

38 من �ص������ورة �س 75  »َما َمَنَعَك اأَن َت�ْشُجَد 

 » مِلَا َخَلْقُت ِبَيَديَّ

وىل جعلت كل معلول ناجماً عن  والعلة االأ

أ�ص������ري اإىل اهلل بالقول »اإنه معلُّ  علة، لذلك ا

َذا  ���ا َقْوُلَنا ِل�َشْيٍء اإِ َ منَّ العلل « وذلك بالكلمة »اإِ

ُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن« اأََرْدَناُه اأَن نَّ

)النحل 40/16(

أ الذي قادت اإليه الب�ص������رية  بهذا املب������دا

أك������ده الق������راآن، ا�ص������تطاع الفك������ر تف�ص������ري  وا

أو »قانون  أ�ص������ماه »قانون العلة« ا الوجود مبا ا

ال�صببية«.

فعل������ة اجلنني النطف������ة وعلة ال�ص������جرة 

النواة، ومل يغب عن البال »خلق ال�ص������يء من 

ال �صيء«، كاآدم وامل�صيح وخلق املعلوالت فيما 

بعد بالعلل.

فاخللق من ال �صيء بيد اخلالق.

�شنع���ت  مل���ا  ت�شج���د  اأن  منع���ك  »م���ا 

بيدي...« 

)38/75(

آَدَم َخَلَقُه  نَّ َمَثَل ِعي�َشى ِعنَد الّلِ َكَمَثِل ا »اإِ

ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن«

)اآل عمران 59/38(

واخللق، هو تكوين الهيكل.

اأي هو غري احلياة التي تتم بالنفخة.

ينرِّ َخاِلٌق َب�َرًا  ���َك ِلْلَماَلِئَك���ِة اإِ ْذ َق���اَل َربُّ »اإِ

وِحي  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ َذا �َشوَّ ِم���ن ِطنٍي َفاإِ

َفَقُعوا َلُه �َشاِجِديَن«

)�س 72-71/38(

 َي���ا ِعي�ش���ى اْب���َن َم���ْرمَيَ اْذُكْر 
ُ
ْذ َق���اَل الّل »اإِ

���َك  دتُّ اأَيَّ ْذ  اإِ ِنْعَمِت���ي َعَلْي���َك َوَعَل���ى َواِلَدِت���َك 

ْذ  ا�َض يِف امْلَْهِد َوَكْهاًل َواإِ ُم النَّ ِب���ُروِح اْلُقُد�ِض ُتَكلرِّ

جِنيَل  ْوَراَة َواالإِ ْكَمَة َوالتَّ ْمُتَك اْلِكَتاَب َواحْلِ َعلَّ
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ْذيِن  ���رْيِ ِباإِ ���نِي َكَهْيَئ���ِة الطَّ ْذ َتْخُل���ُق ِم���َن الطرِّ َواإِ

ْذيِن«  َفَتنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطرْيًا ِباإِ

)املائدة 110/5(

يتبني مما تقدم:

أ-اأن اخللق هو تكوين الهيكل. ا

ول: من������ح نفخة من روح  ب-التكوي������ن االأ

آدم اأول اخللق. اهلل فكان ا

ج-تكوين الطري، �ص������ار طرياً بنفخة من 

عي�صى.

اأما باقي املخلوق������ات فقد خلقت بالعلل 

املت�صل�ص������لة ثم وهبت احلياة بكلمة »كن« كما 

يات 12-13-14 من �صورة  هو مو�صح يف االآ

»املوؤمنون« رقم /23/.

ن  ن�َش���اَن ِم���ن �ُشاَلَل���ٍة مرِّ »َوَلَق���ْد َخَلْقَن���ا ااْلإِ

ِكنٍي، ُثمَّ  ِط���نٍي، ُثمَّ َجَعْلَن���اُه ُنْطَفًة يِف َق���َراٍر مَّ

َغًة  ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُم�شْ َخَلْقَنا النُّ

َغ���َة ِعَظام���ًا َفَك�َشْوَن���ا اْلِعَظ���اَم  َفَخَلْقَن���ا امْلُ�شْ

 
ُ آَخَر َفَتَب���اَرَك اللَّ َن���اُه َخْلق���ًا ا م���ًا ُث���مَّ اأَن�َشاأْ حَلْ

اِلِقنَي«  اأَْح�َشُن اخْلَ

)املوؤمنون 14-13-12/23(

فاخلل������ق والت�ص������وية والت�ص������وير عملية 

اأوىل.

تاأتي بعدها العملي������ة الثانية وهي النفخ 

من الروح اأي منحه احلياة.

آيات  اأما العلل املت�صل�صلة فقد اأو�صحتها ا

»املوؤمنون «.

- �صاللة الطني علة النطفة.

- النطفة علة العلقة.

- العلقة علة امل�صغة.

- امل�صغة علة العظام.

ن�ص������اء فيما بعد العلة الرابعة، خلقاً  واالإ

اآخر مغايراً ملا �ص������بق م������ن الرتاكمات العلية 

فه������و معلول بكلمة اهلل، فم������ا كان ملعلول اأن 

أو ي�صبقها. ي�صتغني عن علته ا

أو  خر« من اإن�ص������ان ا وم������ا كان »للخلق االآ

�صواه، يد يف هذا الت�صل�صل.

لقد ظهر يف الوجود الدنيوي كقمة لهذه 

الت�صل�صالت.

وبالنتيجة:

ال معلول اإال فعل العلة، با�ص������تثناء العلة 

وىل التي ال علة لها. االأ

وال حقيقة اإال لديها.

وال بقاء اإال لها.

:
)15(

قال نيت�صه

»ال������كل يذه������ب ليع������ود، الك������ون دوائر 

الانته������اء لها وال ح������دود، اخلريف يقود اإىل 

�صتاء وال�صتاء يقود اإىل �صيف، وال�صيف اإىل 

خريف، ولكل منها مهمته وف�صائله«.
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هنا:

يختلف معه التنا�ص������خيون الذين يقولون 

بالع������ودة، يف حني اأن ني�ص������ته يرى اأن الزمن 

نهر ما مر منه لن يعود.

على 
 )16(

يكاد نيت�صه اأن يلتقي مع �صانكارا

بعد الزمن بينهم������ا يف اأن البقاء للزمن وما 

�صواه لَُعٌب بني يديه.

آيات القراآن اأن تلتقي مع  أو�ص������كت ا كما ا

�ص������انكارا يف تفاهة مغري������ات الدنيا وزوالها 

ففي كتابه »مطرقة احلماقة «:

حم���ق ام���ح م���ن نف�ش���ك ه���ذا  »اأيه���ا االأ

الظم���اأ للمال واقتلع من قلبك كل ال�شهوات 

ال ياأخذن���ك زهو مب���ال اأو اأ�شدق���اء اأو �شباب 

فالزم���ن يق�ش���ي عليه���ا جميع���ًا الزم���ن اله 

واحلياة زائلة...«.

هنا:

يلتق������ي فكره مبدئياً مع م������ا ذهبت اإليه 

ية 20 من �صورة احلديد 57: االآ

ْنَيا َلِع���ٌب َوَلْهٌو  َي���اُة الدُّ ���ا احْلَ َ »اْعَلُم���وا اأمَنَّ

ْم���َواِل  َوِزيَن���ٌة َوَتَفاُخ���ٌر َبْيَنُك���ْم َوَتَكاُث���ٌر يِف ااْلأَ

اَر َنَباُتُه ُثمَّ  ْواَلِد َكَمَثِل َغْي���ٍث اأَْعَجَب اْلُكفَّ َوااْلأَ

َفّرًا ُث���مَّ َيُك���وُن ُحَطامًا َويِف  اُه ُم�شْ َيِهي���ُج َف���َرَ

َواٌن  ِ َوِر�شْ
َن اللَّ ِخَرِة َعَذاٌب �َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مرِّ ااْلآ

الَّ َمَتاُع اْلُغُروِر« ْنَيا اإِ َياُة الدُّ َوَما احْلَ

اأو�ص������اف الدنيا ه������ذه كرره������ا القراآن 

 )36/47 و)حمم������د   )32/6 نع������ام  )االأ يف 

و)العنكبوت 64/29(.

وال فرق بني ما ت�ص������منته من اأو�ص������اف 

الدنيا.

وما جاء يف »مطرقة احلماقة«.

ي������ات تعيد اخلواتيم اإىل اهلل.  غري اأن االآ

)17(
و�صانكارا يعيدها اإىل »ف�صنو«

ولي�س لدى �ص������انكارا و�صواه من فال�صفة 

الهند فكرة وا�ص������حة عن الروح الكلي، حيث 

يتحدثون عنها برتدد خجول ملتقني هنا مع 

فل�ص������فة وحدة الوجود، مع فارق اأن لي�س من 

وجود عند الفال�صفة الهنود لغري املح�صو�س.

ب������ل اإن �ص������انخيا، ينكر وج������ود اخلالق، 

ويقول: اإن فكرة اخللق ال معنى لها.

»ي�ص������تحيل على العق������ل الب�رسي اأن يقيم 

ن كل  الدلي������ل عل������ى اخلال������ق ال�صخ�ص������ي الأ

موجود يقع حتت اأحد فر�صني: 

.
)18(

ول: اأن يكون مقيداً االأ

والثاين: اأن يكون حراً.

أيا منهما فلو كان  واهلل ال ميكن اأن يكون ا

كاماًل ملا م�ص������ت احلاجة اإىل خلق العامل ولو 

كان ناق�صاً ملا كان اإلهاً«.
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عالم(. خبار امل�صحكة حول حذائه )منجد االإ أبو القا�صم الطنبوري، رجل اأ�صطوري حيكت االأ ا  -1

وىل من التوراة قبل اأن ميوت. فقد ذكرت التوراة يف »التثنية« اإن  �صفار اخلم�ص������ة االأ مو�ص������ى: نزلت عليه االأ  -2

مو�ص������ى مات بعده مبا�رسة، واأن �ص������نة اخلروج هي 1290 ق.م واإن مدة التيه 40 �ص������نة واأن مو�صى مات بعد 

انتهاء التيه.

هومريو�س: عا�س ومات يف القرن التا�صع ق.م.  

فيثاغورث: عا�س ومات يف القرن الثاين ق.م وهو وهومريو�س يونانيان.  

أبو العالء: من املعرة )�صورية( عميت عيناه يف الرابعة، عا�س بني 973-1053م. ا  -3

�صك�صبري: �صاعر م�رسحي، انكليزي عا�س بني 1564- 1606م.  -4

يف الق������راآن: »وقال������وا ما هي اإال حياتنا الدنيا منوت ونحيا وما يهلكنا اإال الدهر، وما لهم بذلك من علم اإن   -5

هم اإال يظنون«.)اجلاثية 22/45(.

املق�صود باأبجدية: هو احلروف التكوينية التي تتكون منها الكائنات، اأي الذرات.  -6

لطفاً: ميكن العودة اإىل تف�صري ال�صعراوي يف املجلد 13 �س 1024.  -7

متت عملية احلرق العلني �صنة 1431م.  -8

يف احلقيق������ة مل يع������د من فرق بني املادة والطاقة ومل يعد من متايز حقيقي بني كتلة املادة التي ترى والطاقة   -9

أنه اكت�ص������ف املعادلة التي حتول بها الكتلة اإىل  أثبت العلم اأن الكتلة هي طاقة مركزة وا التي ال ترى بعد اأن ا

طاقة والطاقة اإىل كتلة.

آين�صتاين، ت�صاوي كتلة املادة × مربع �رسعة ال�صوء. فالطاقة -كما قال ا  

والكتلة ت�صاوي الطاقة ÷ مربع �رسعة ال�صوء.  

مالحظة: �رسعة ال�صوء هي )816000( مياًل يف الثانية الواحدة.  

10- بلك -Blake- �صاعر ور�صام اإنكليزي عا�س بني 1757- 1827م.

ول من �صفر اجلامعة. �صحاح االأ 11- اجلامعة هو ابن داوود قال يف االأ

أور�ص������ليم ووجهت قلبي لل�ص������وؤال والتفتي�س باحلكمة ع������ن كل ما عمل حتت  كن������ت ملكاً عل������ى اإ�رسائيل يف ا  

عمال التي عملت حتت ال�صم�س فاإذا  ال�صماوات هو عناء رديء جعلها اهلل لبني الب�رس ليعنوا فيه راأيت كل االأ

ن  عرج ال ميكن اأن يقوم والنق�س ال ميكن اأن يجرب. حتى احلكمة، هي باطل الأ الكل باطل وقب�س الريح االأ

يف كرثتها كرثة الغم. والذي يزيد علماً يزيد حزناً.

الهوام�ش
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12- م�صتقاة من اأقوال بوذا التي وردت يف ق�صة احل�صارة )3-4( �س 71 و 83-76.

13- تنا�صخ، اأو عودة الت�صكل، هو نظرية اعتمدها كثري من الفال�صفة القدماء )فال�صفة اليونان( وبع�س املفكرين 

�صالمية. الغربيني، وبع�س الفرق االإ

كما ال تزال هذه الفكرة قائمة يف الفكر الهندي وال�صيني.  

أِلَه« اأي حتري، وهي حالة العبد حينما يتفكر بخالقه. 14- اهلل من الثالثي »ا

15- نيت�ص������ه : فريديريك فيل�ص������وف اأملاين عا�س ب������ني 1844و1900 اأخذ مبذهب التط������ور وقال : احلياة تنازل 

على هو هدف يجب الو�ص������ول اإليه، كان من موؤ�ص�صي  �ص������لح اأي االأ ن�ص������ان االأ �ص������لح. واالإ البقاء. والبقاء لالأ

العرقية اجلرمانية، يتلخ�س مذهبه مبا يدعى »اإرادة القوة« »األف الكثري من الكتب اأكرثها انت�ص������اراً« هكذا 

تكلم زراد�صت. 

16- �صانكارا - فيل�صوف و�صاعر هندي مات يف بداية العقد الثالث من العمر )32 �صنة( اأو�صكت 

فل�صفته اأن تلتقي مع فل�صفة القراآن.  

لهة »براهما« و »�صبقا« و »ف�صنو«. 17- ف�صنو: هو ثالث االآ

ن�صان واأعظم جت�صداته »كر�صنا«  ف�ص������نو هو اإله احلب الذي كثرياً ما انقلب اإن�صاناً ليتقدم بالعون اإىل بني االإ  

عاجيب يف البطولة و�ص������فاء ال�ص������م والعمي واملرب�ص������ني كما بعث املوتى من  الذي ولد يف �ص������جن واأتى باالأ

قبورهم.

18- �صانخيا: معناها ال�رسد وا�صمه »كابيال«.



125 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

غاريد حلان والأ ق�شائد واأنا�شيد على ُقدود...  الأ

)1(
 عنوانه: )ب������ادي( هو واحد من 

)1(
يف دي������وان خري الدين الزركلي ن�ش������يد

نا�ش������يد نظمها الزركلي له������ذا الَغر�ض. ومعروف اأن الّزركلي كان  عدد من الأ

أبرز �ش������عراء الثورة ال�شورية الكربى، واأحد  اأحد �ش������عراء ال�ش������ام الكبار، ومن ا

املجاهدين �ش������د ال�ش������تعمار الفرن�شي. وقد ا�ش������طر اإىل الفرار عن  القطر 

عدام  الذي �شدر  ال�شوري اإىل فل�شطني، واحلجاز، وم�رص، هرباً من حكم الإ

اأديب وناقد واأ�صتاذ جامعي.

العمل الفني: الفنان دلدار  فلمز.

❁

ò

ق�شائد و�أنا�شيد على ُقدود

غاريد حلان و�لأ  �لأ

د. حممد ر�ضوان الداية

❁
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�شّده؛ فقد كان للّزركلي، و�شعره، وانخراطه 

أثر ُمهّم يف موؤازرة الثوار قلباً  مع املجاهدين ا

. وقد قال يف ترجمته الذاتية:
)2(

وقالباً

»وعلى اإثر وقعة مي�شلون يف �شباح اليوم 

الذي كان الفرن�ش������يون يدخلون فيه دم�ش������ق  

�ش������نة 1920 غادرتها اإىل فل�شطني، فم�رص، 

فاحلجاز، و�ش������در حكم الفرن�ش������يني غيابياً 

)3(
باإعدامي، وحجز اأمالكي«.

نا�ش������يد  فالتفات خري الدين الزركلي لالأ

دباء  الوطني������ة كان ع������ن داف������ٍع يحمل������ه الأ

وال�شعراء و�ش������ائر املواطنني، وعن دافٍع اآخر 

وراءه نف�ش������ية املجاهد الذي و�شع نف�شه يف 

أت������ون املعرك������ة، واكتوى بناره������ا، غري عابٍئ  ا

بالنتائج.

)4(
ونقراأ يف مطلع ن�شيد )بالدي(:

�أ������ض�����ل�����ع�����ي يف  حل�������ب�������ك  ب�����������������ادي 

ه���������وًى ج���������زُت ف����ي����ه ح����������دوَد �مل�����دى

ي������ح������ّي������ي������ك ق������ل������ب������ي  ف��������ح��������ّي ب���ه

�دً� ك����������و�ُه �جل��������وى ف����ان����ك����وى.. ف�������������وؤ

وقال يف حا�شية عند الن�شيد املذكور:

غاين ال�ش������عبية �شنة 1328-  »كان من الأ

1332 ه�������، )1910- 1914م( اأغاين: احلّنة 

احلّنة، و: بفتا هندي، والروزانا َع الّروزانا، 

وهّي������ا بنا هّيا بنا، ولولو بلولو، �ش������لّة حرير، 

و: الغ�ش������ن اإذا راآك مقبل �شجدا، و: َمْرَمر 

زماين ما �صقاين عنرب،  و: اأنت املمّنع يا ر�صا 

آه  عا�صق جمالك، و: يا ميمتي يا ميمتي، و: ا

مّي������ا، و: يا مارّيا يا م�صو�ص������حة القفطان مع 

ال�ص������درّية، و: عود يا زماين عود، و: غزايل 

غزايل طاب جرحي طاب، و: القمر �ص������الين 

يا مّية، و: ن�ّس الليل وغاب، واأمثالها«.

غاين  وقال الزركل������ي معّقباً على هذه االأ

 
)5(

واالأحلان:

أنا�صيد  كرثها يف ذلك احلني ا »و�َص������عرُْت الأ

جتري جمراها يف النغ������م، وحتّولها عما يف 

كلها اأو جلها من معان َغّثة وكلماٍت رّثٍة، اإىل 

دعوٍة وطنّيٍة،نُ�رِس بع�ُصها بتوقيعي يف ر�صالة 

ُطبعت �ص������نة 1332 ه������� )1913 م( با�ص������م: 

نا�ص������يد الوطنية. واأقبلترْ عليها  جمموعة االأ

هلية يف دم�صق وغريها، فغنى بها  املدار�س االأ

طالبها وتنا�ص������دوها؛ َمّر بع�صها يف ما تقّدم 

)6(
من الديوان و�صتاأتي البقية متفرقة«.

)2(
كان هذا االهتمام بالعربية يف الق�صائد 

نا�ص������يد الذي ذكره الزركلي يف  غاين واالأ واالأ

ديوانه، جم������ال انتباه موؤّرخ������ي تلك الفرتة: 

وخا�ص������ة م������ن موؤّرخ������ي احلي������اة الثقافية 

واالجتماعية والفنية )املو�صيقية(.

وقد تول������ت مهمة التنبي������ه على �رسورة 

�ص������يلة مدار�س  ا�ص������تعادة العربية روحها االأ
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وجمعياٌت ونواٍد من م�ص������ارٍب �صتى. وكان يف 

دباء وال�ص������عراء:  أولئك العلماء واملربني واالأ ا

ال�ص������يخ طاهر اجلزائري )وهو – باملنا�صبة 

– موؤ�ص�س املكتبة الظاهرية(، وال�صيخ جمال 
الدين القا�ص������مي، وال�صيخ �ص������ليم البخاري، 

وفيهم حممد كرد علي )الذي �صار بعد ذلك 

اأول رئي�������س ملجمع اللغة العربّية(، و�ص������كيب 

أر�ص������الن وحم������ّب الدي������ن اخلطي������ب، وجاء  ا

بعدهم اأمثال: �صكري الع�صلي، وعبد الوهاب 

������اب،  جنليزي وال�ص������يخ حممد كامل الق�صّ االإ

وعارف ال�ص������هابي، والدكتور �ص������الح قنباز، 

والدكتور �صالح الدين القا�صمي...

فغ������اين عند  �ص������تاذ �ص������عيد االأ ووقف االأ

نا�صيد الوطنية التي �صيغت باللغة  ق�صية االأ

العربي������ة  يف الوقت احلرج الذي �ص������يطرت 

فيه جماعات االحتاد والرتقي على مقدرات 

:
)7(

الدولة العثمانية، وقال

»اإن م������ا ن�رسته تلك اجلمعّيات واملدار�س 

م������ن خط������ب ومتثيلّي������ات يف حفالته������ا وما 

أ�ص������اعته ال�ص������حف واملجالت، وما راج يف  ا

أ  أنا�ص������يد عّبا أو�ص������اط ال�ص������بيبة من �ص������عر وا ا

ال�صعور العام تعبئة كافية ليكون اإحياء اللغة 

ول..«. العربية مطلب اجلماهري االأ

فغاين مث������االً على  �ص������تاذ االأ واخت������ار االأ

ما ذه������ب اإليه من حتقيق الق�ص������ية اللغوية 

نا�ص������يد، ن�صيداً خلري  والوطنية يف ظالل االأ

أّوله: ، ا
)8(

الدين الزركلي

ــــــــ�ا قــبــلــة امَلــــْجــــِد مـــعـــا�ـــرس الـــــُعـــــْرب اأمُّ

وحــ�ــصــبــكــم غــفــلــًة عـــن نــهــ�ــصــٍة جُتـــدي 

وهذا الن�صيد من �صعر الزركلي ثابت يف 

، وقال ثمة يف التقدمي للن�ص������يد ما 
)9(

ديوانه

أن�ص������ودة على نغم:  ������ه:   »يا اأمة العرب: ا ن�صّ

الروزنا عالّروزانا كل الهنا فيها«.

وعمر هذا الن�ص������يد مئة عام كاملة، فاإن 

أّرخه ب�صنة 1912م. وما تزال اأغنية  الزركلي ا

»الروزنا« �صائعًة، وقد دّبت فيها حياة جديدة 

ح������ني غنتها )فريوز( يف بع�������س جمموعاتها 

غاين ال�صعبّية،  الغنائية؛ وهي موجودة يف االأ

ومعروفة.

وقد رّكب خري الدين الزركلي ق�ص������يدته 

يقاع الذي مّت عليه تلحني  على وزن يالئم االإ

اأغنية الروزنا، قال ال�صاعر:

ــــــــ�ا قـــبـــلـــَة املـــْجـــِد  ــــرب اأمُّ مـــعـــا�ـــرسِ الــــُع

وحــ�ــصــبــكــم غــفــلــة عـــن نــهــ�ــصــٍة جُتـــدي

❁    ❁    ❁

هـــِر لــــّذ اخُلـــمـــ�ل لــكــم حــيــنــًا مـــن الـــدَّ

ــــــــدًا لـــــلـــــذّل والــــقــــهــــِر فـــــ�ـــــرسمُت اأْعــــــــُب

منــتــم فـــال نـــاهـــ�ـــضٌ يف الـــ�ـــرسّ واجلـــهـــِر

الـــلـــحـــِد  ُظـــلـــمـــة  اأنـــــكـــــم يف  وخــــلــــتــــُم 

❁    ❁    ❁
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واأبــــدانــــا روحــــــًا  مـــدكـــم  اإىل  �ـــصـــريوا 

ــا ــان ــّب ــص و� ــيــبــًا  ــص � عـــزكـــم  اإىل  ـــعـــ�ا  ـــص وا�

تـــ�ـــصـــّيـــدوا ذكــــركــــم، تــبــنــ�ا لــكــم �ــصــانــا

�ــــصــــاأنــــًا تــــلــــ�ح بـــــه كــــــ�اكــــــُب الـــ�ـــصـــعـــِد 

❁    ❁    ❁

عــطــفــًا عــلــى ذكـــر بـــغـــداٍد وَمـــــْن حــّلــ�ا

ـــام ومـــــا يــتــلــ� ـــ�ـــصّ ربـــ�عـــهـــا واذكـــــــــروا ال

ـــ�ـــض فـــالـــذكـــر قــــد يــحــلــ� وعـــهـــد اأنـــدل

وكــفــكــفــ�ا مــدمــعــًا يــجــري عــلــى اخلــدِّ

❁    ❁    ❁

الّدمعا وا�صتمطروا  ت�ن�ض  على  قف�ا 

ْبـــعـــا و�ـــصـــائـــلـــ�ا عـــن بــنــي مـــراكـــ�ـــض الـــرَّ

�صمعا لــكــم  ت�صغي  ــــدٌن  َع ُتــــرى  عــ�ــصــى 

جنـــِد اأو  ــنــعــاء  �ــص مــــن  ل  االآ فــتــحــفــز 

❁    ❁    ❁

نــحــّيــيــه �ــــصــــعــــٌب  لــــنــــا  احلـــــجـــــاز  ويف 

ـــانـــيـــِه  مـــَغ اأ�ــــصــــيــــل يف  وعــــهــــد مــــــٍد 

يـــا اأمـــــة الــــُعــــرب تــيــهــي بــالــعــال تيهي 

ـــْرب مـــن عــهــِد ـــُع زهــــ�ا واأكــــــرْم بــعــهــد ال

❁    ❁    ❁

الـــعـــرِب مــعــا�ــرس  اإىل مـــدكـــم  ـــريوا  ـــص �

ـــلـــهـــِب وثــــبــــًا كـــمـــا تـــتـــلـــّظـــى جــــمــــرَة اّل

اأعـــيـــذكـــم يـــا بــنــي عـــدنـــان بــالــُقــ�ــصــِب

وبــالــقــنــا اأ�ـــرسعـــت مـــن نــ�مــة الــفــهــِد!

❁    ❁    ❁

والن�ص������يد يف حمتواه وم�ص������مونه مطابق 

أم������ة العرب نداًء عايل  لعنوان������ه، فهو ينادي ا

النربة جهري ال�ص������وت: ينع������ى عليهم )يعيب( 

الغفل������ة واخُلم������ول واال�ص������تكانة اإىل زاوي������ة 

من�ص������ية وكاأنه������م يف ظلمة ق������رب، ويدعو اإىل 

خر املقابل  امل�ص������اد: اإىل النه�صة  الطرف االآ

وال�ص������حوة ونبذ عبودية الذل والقهر، واإىل 

مة �ص������اأٌن عظيم، فاإنها اأمٌة ذات  اأن يكون لالأ

جمٍد عظيم وهي قادرة على العودة اإىل مثل 

ذلك املجد.

أ�صماء بالد عربيٍة  ويف الن�صيد مروٌر على ا

مة  من امل�رسق اإىل املغ������رب تذكرياً بوحدة االأ

هدفاً وم�صرياً وم�صتقباًل.

وم������الأ خري الدي������ن الزركلي ن�ص������يده مبا 

مة، ويبث  لفة بني اأفراد االأ يبعث عواطف االأ

روح العزمية، وي�ص������تنه�س غافلني قادرين –

كما يقول– على اأن يكتبوا �صفحات م�رسفة 

يف تاريخه������م احلديث، واأن يكونوا اليوم كما 

ندل�س )على �ص������بيل  أيام االأ كان������وا يف عّزهم ا

املثال ال احل�رس(...

وعّب������اأ الزركلي لروحه الوطنية والقومية 

لف������اظ املُوحي������ة الوّثابة، الت������ي تاأتلف مع  االأ

غنية  املعاين، وتتداخل مع اللحن ال�ص������ائع الأ

معروف������ة لكي يبدل موقفاً مبوقف، وعاطفة 

بعاطفة.
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خري من الن�ص������يد يدعو  ويف املقط������ع االأ

ال�ص������اعر العرب اإىل  اأن ي�صريوا اإىل جمدهم 

 لهب، واأن ي�ص������ونوا 
ُ
وثب������اً وكاأنه������م جم������رة 

أنف�ص������هم بكل �صالح  بالدهم ويحموا اأهلهم وا

ممك������ن لديه������م )وذكر مثاالً من الق�ص������ب= 

ال�ص������يوف، والقنا= الرماح رمزاً لكل �ص������الح 

مت������اح يف الع�رس احلديث( ودعاهم اإىل وثبة 

كوثبة الفهد الذي يعّد اأ�رسع بني جن�صه وثباً 

وانق�صا�صاً.

وتاريخ نظم هذا الن�صيد هو 1912

)3(
ون�ص������يد )ب������الدي( املوؤرخ ب�ص������نة 1914 

آنذاك ما  منظ������وٌم على نغ������م اأغنية �ص������ائعة ا

تزال تغنى يف بع�س املنا�صبات، وعند حمّبي 

الرتاث الغنائي ال�صعبي، ويف مقدمة الن�صيد 

مما كتبه الزركلي)10( 

»لولو بلولو �شّلة حرير طالب من الل

حل���وة ن�شيب���ي ي���ا خّي ليه و����ض بّدك 

آه ت�شاأل عني ليه؟ اأمر الل ونفد، يا  من���ي ا

لولو!«

يقول ن�صيد )بالدي( الذي جعله مقاطع 

خر عبارة:  متالحقة يف�ص������ل بني املقطع واالآ

)بالدي(

َد َقْومي وجَمْ اأبكي بالدي  

َنْدبي ولومي لو كان ُيجدي  

فمتى:

اأحرار الُعرب تفيق. ل�صنا بعُد نطيق. ط�ل الرقاِد

بالدي

ل�اء اآيل �صعاُر مدي  

له ومايل! روحي فداٌء  

َعَلمي:

عادي  ْيم الّدهر ُوقيت. رغم االأ يا رمز العز بقيْت. من �صَ

بالدي

زاد اأنيني طال حنيني  

ليُث عريِن؟ هل يف رب�عي  

َفرُيى:

تاأبى عيناه كراه. يحمي مَد ِحماه. من الع�ادي

بالدي

اأْردى اأوطان)11( ط�ُل الت�ان  

اأدمى اأجفان وجهُل ق�مي  

فاإذا:

ِز ال�رّس ِب�رّس. وي�صّن الغارة ُحّر. �صاعت بالدي! مل جَنْ

بالدي

اأو يف عراِق هل يف حجاٍز  

ّما نالقي غ�ٌث يقينا  

وهما:

ر نار)12(، اأو نادى الثاَر وثاْر، اأهُل الّطراِد)13( عَّ اأْوفى من �صَ

بالدي
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مِر اآِخْر لالأ يا نف�ُض �صْبا  

من اأن نفاِخْر  ال بّد ي�ما  

ون�ص�ْد

نبني للُعرب ِبنا. رغم ال�اننَي بنا)14(. واال�صطهاِد

بالدي

ثر الذي  والبّد للقارئ م������ن اأن يتخّيل االأ

تركت������ه يف نف�س ال�ص������امع ه������ذه النقلة التي 

يقاع نف�ص������ه م������ن  »لولو  انتق������ل بها حتت االإ

أبكي ب������الدي« التي جاءت على  بلول������و« اإىل »ا

الوزن واللحن معاً.

ومن هن������ا نفهم �رّس اختي������ار خري الدين 

الزركلي وعدد غري قليل من �ص������عراء الفرتة 

أنا�صيد، وق�صائد على  هذا النهج: وهو: نظم ا

اإيقاعات مالئمة الأحلان �صائعة:

- ينتقلون بها من العامي اإىل الف�صيح،

- ومن الَهزل وما يُ�صبهه اإىل اجلّد.

- ومن التلّذذ مبعاٍن �صطحية عار�صة اإىل 

االنغما�س يف معاٍن وطنية كامنة يف النفو�س، 

وهي حتتاج اإىل من يحركها ويلهبها..

ّمة  - وم������ن اإهمال الق�ص������ية احليوية لالأ

يف التوّحد والنه�ص������ة وال�ص������عور بالذات اإىل 

االنغما�س يف بحرها الوا�صع.

)4(
ونالحظ اأن خري الدين الزركلي، وعدداً 

أنا�ص������يدهم  من �ص������عراء تل������ك الفرتة نظموا ا

ندل�صي؛ اأعني  م�صتفيدين من نظام املو�صح االأ

نا�ص������يد على اأوزان واإيقاعات  نظمهم تلك االأ

متع������ّددة يف القطعة الواح������دة، وعلى قواٍف 

أي�ص������اً؛ وم�ص������تفيدين م������ن نظام  متع������ددة ا

املو�صَحه غري ال�ص������عرية التي ت�صمح لل�صاعر 

أوزاناً ينظم  )والو�ص������اح( باأن ي�صطنع لنف�صه ا

عليها فقرات مو�ّصحته.

والذي �ص������نعه الزركلي، وغ������ريه، ياأتلف 

مع ما جرى عند عدد غري قليل من �ص������عراء 

املهج������ر، الذي������ن ج������روا عل������ى ه������ذا النهج  

وَجّددوا.

فن�ص������يد )بالدي( الذي نظم������ه الزركلي 

على اإيقاع اأغنية )لولو بلولو( يجمع ما ذكرُت 

ندل�ص������ّية:  آنفاً، وهو يذّكرنا باملو�ّص������حات االأ ا

الرائدة يف هذا املجال.

❁    ❁    ❁

وللّزركل������ي ن�ص������يد اآخر �ص������ماه )بالدي( 

 بناه على اإيقاع اأغنية »احلنة احلنة 
)15(

أي�صاً ا

 قال فيه:
 )16(

يا قطر الندى«

اأ�ــــــصــــــُلــــــعــــــي يف  حلـــــــبـــــــك  بــــــــــــــــالدي 

هــــــــ�ًى ُجــــــــــْزُت فـــيـــه حــــــــدود الـــهـــ�ى

ــــــيــــــك قــــــلــــــبــــــي فـــــــــحـــــــــّي بــــه يــــــحــــــّي

ادًا كــــــــــ�اه اجلــــــــــ�ى فــــانــــكــــ�ى! فـــــــــــــــ�ؤ

❁    ❁    ❁
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والن�صيد مبني يف فن العرو�س 

على بح������ر املُتق������ارب: فعولن 4 

مرات يف كل �ص������طر، وهو اإيقاع 

الذي  ال�صوري  الوطني  الن�ص������يد 

نظمه خليل مردم بك:

ـــالْم ـــص حـــــمـــــاَة الـــــديـــــار عـــلـــيـــكـــم �

الـــكـــراْم الــنــفــ��ــُض  تـــــذّل  اأن  اأبــــــْت 

وجاء املقطع الثاين من ن�صيد 

)بالدي( هذا على الوزن نف�صه، 

ولكن بقافية خمتلفة:

الُهيام)17( ع�صق  املهد  يف  ع�صقتك 

ــــكــــُر ــــ�ــــص ــــــــهــــــــنــــــــي حـــــــّبـــــــك امل وَدّل

ـــــــدام امُل طـــعـــم  اأْدر  ومل  ـــكـــرت  �ـــص

ـــحـــُر! يـــ�ـــص اأو  ُيــــ�ــــصــــكــــر  وحـــــبـــــك 

ـــفـــا ــــنــــى يف مـــنـــًى والـــ�ـــصّ امُل فــــاأنــــت 

واأنـــــت الــتــي اأبــتــغــي يف اّلــــلــــ�ى)18(

❁    ❁    ❁

لــــــبــــــغــــــداد والـــــــ�ـــــــصـــــــام والـــــــقـــــــاهـــــــرْه

نــــــ�ــــــضِ و�ــــــصــــــنــــــعــــــاء واملـــــــــغـــــــــرب املــــــ�ؤ

وبـــــــــيـــــــــد تـــــــهـــــــامـــــــة واحلــــــــــــا�ــــــــــــرسْه

تـــــ�نـــــ�ـــــضِ يف  حـــــــــــّل  ومـــــــــــن  وجنـــــــــــد 

احلــــ�ــــصــــا ثـــــنـــــايـــــا  يف  دائــــــــــــم  هــــــــــ�ى 

وحــــــــــبٌّ �ـــصـــقـــتـــه الـــــــّنـــــــ�ى فـــــارتـــــ�ى

❁    ❁    ❁

لــــئــــن جــــــــّن قــــيــــ�ــــضٌ جـــــنـــــ�ن الــــهــــ�ى

ــــى ُهــــــــيــــــــام الــــــــغــــــــراْم ــــيــــل وهـــــــــــــام بــــل

اجلـــــــــ�ى كــــــلــــــيــــــُم  اإال  اأنــــــــــــــا  فــــــمــــــا 

ـــاْم)19( ـــتـــ�ـــص اأفــــــــــّدي بـــــــالدي فــــال تـــ�ـــص

مــــدهــــا اإىل  واأدعــــــــــــــــــ�  اأنــــــــــــــــــادي 

ــــــــّم الـــــــقـــــــ�ى  ــــــــل ــــــــعــــــــّل نــــــــــدائــــــــــي ي ل

❁    ❁    ❁

ُحـــــّبـــــه يف  ـــــــــُت  ـــــــــْم ِه وطــــــــنــــــــًا  اأيـــــــــــــا 

الــــــعــــــرْب يف  عــــــــــــــذرٍة  بـــــنـــــي  هــــــيــــــام 
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قــــــربــــــِه يف  واأنــــــــ�ــــــــصــــــــي  نـــــعـــــيـــــمـــــي 

احلـــــ�ـــــصـــــْب  نــــــعــــــم  يل  وَعـــــــــلـــــــــيـــــــــاوؤه 

اأمــــــــــــــاده  ابــــــــــــــُن  اإال  اأنــــــــــــــا  وهـــــــــــل 

احـــــتـــــ�ى مـــــــا  يف  واأفــــــــخــــــــر  اأتــــــــيــــــــُه 

❁    ❁    ❁

اأدافــــــــــــــــــــع بــــــــــــالــــــــــــّروح عـــــــــن مــــــده

ـــــــدا ـــــــِع واأدفــــــــــــــــــــــُع عــــــنــــــه �ــــــــــــــرسور ال

ــــــــدِه اأ�ــــــــصْ مـــــــن  فـــــيـــــه  اأكـــــــــــن  مل  اإذا 

الـــــــــّردى عـــــــــــ�ادي  مــــــن  اأحــــــمــــــه  ومل 

�ـــرسحـــه يـــبـــتـــنـــي  الــــــــــذي  ذا  فــــمــــن 

ويـــــنـــــ�ـــــرس مـــــــن عـــــــــــّزه مـــــــا انــــــطــــــ�ى؟

وهناك ن�ص������يد عنوانه )املجد وال�ص������مم( 

خ������ال منه دي������وان الزركلي، ولكن������ه ثابت يف 

، وقال يف 
)20(

نا�ص������يد الوطني������ة جمموع������ة االأ

التق������دمي للن�ص������يد: »تنطب������ق -يعن������ي هذه 

املنظومة- على اأحلاٍن متعّددة منها »�ص������ّبوا 

على اخل�صم اللدود«، ومنها:  »هيا بنا هيا«، 

وهذا الن�صيد هو:

ـــــنـــــا ــــــــبــــــــا اأيــــــــــــــــن الـــــقــــــَ اأيــــــــــــــــن الــــــــظُّ

ـــــــنـــــــى« املــــــــُ ـــــــــُل  ْ ـــــــــيــــــــــ َن اأو  املـــــــــــــــــ�ت 

وهذا املطل������ع يتكّرر ب������ني املقاطع التي 

بناها ال�صاعر على نظام الرباعية:

أ�ص������طار على قافية )تتغري يف كل  ثالثة ا

أو رباعية( و�ص������طر راب������ع له قافية  مقط������ع ا

تتكرر من اأول املنظومة اإىل اآخرها،

ــــــــبــــــــا اأيــــــــــــــــن الــــقـــــــــنــــا اأيــــــــــــــــن الــــــــظُّ

املــــــــُـــــــنـــــــى نـــــــــــيـــــــــــُل  اأو  املـــــــــــــــــــــ�ت 

دور

ـــــيـــــ�ْف ـــــ�ـــــص اأيــــــــــــــن الــــــقــــــنــــــا اأيــــــــــــــن ال

احلــــــتــــــ�ْف تــــخــــ�ــــصــــى  ال  فــــــالــــــعــــــرب 

لـــــــــــــ�ف بـــــــــــــاالأ اأوىل  واملـــــــــــــــــــــــــ�ت 

الـــــعـــــنـــــا خــــــــــــــ�ف  ــــــــّدهــــــــم  �ــــــــص اإن 

دور

اأيـــــــــــــــن الــــــقــــــنــــــا اأيـــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــّدروْع

فـــــالـــــعـــــرب لــــــن تــــر�ــــصــــى اخلــــ�ــــصــــ�ْع

بـــــــــــــاجلـــــــــــــزوع اأوىل  املـــــــــــــــــــــــــ�ت 

الــــــقــــــنــــــا نـــــــــــــــــــــريان  هـــــــــــــــــــــاب   اإن 

دور

الــــــــلــــــــدان الـــــ�ـــــصـــــمـــــر  ذوي  نــــــــّبــــــــئ 

ـــــــــعـــــــــاْن ــــــــــــــ�م الـــــــــطِّ عـــــــــــن اآلـــــــــــنـــــــــــا ي

الـــــــــــزمـــــــــــان نـــــــــــــــــام  واإن  اإّنـــــــــــــــــــــــــا 

حــــــــيــــــــنــــــــًا فــــــــقــــــــد يــــــ�ــــــصــــــحــــــ� بــــنــــا 

دور

نـــــــحـــــــن بـــــــنـــــــي الــــــــــعــــــــــرب الــــــــكــــــــرام

مــــــــــاْم مــــــــن �ــــــصــــــاأنــــــنــــــا حــــــفــــــظ الــــــــــذِّ

يـــــ�ـــــصـــــام اإن  مــــــــــــا  و�ــــــصــــــيــــــفــــــنــــــا 

ومـــــــــــــــن ُيــــــــ�ــــــــصــــــــيــــــــُم �ـــــصـــــيـــــفـــــنـــــا؟!

دور

ـــــهـــــ�ْد ـــــ�ـــــص �ــــــصــــــل الـــــــّنـــــــهـــــــى فــــــهــــــي ال

ـــــــــ�عـــــــــ�ْد تــــــــعــــــــزو لــــــنــــــا �ــــــــصــــــــدق ال
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ــــــــــل الـــــــــــــــ�فـــــــــــــــا بــــــــالــــــــعــــــــهــــــــ�د �ــــــــــص

لــــــنــــــا اإال  ــــــــمــــــــي  ــــــــت ــــــــن ي هــــــــــــــــل 

)5(
وجتاوز الزركلي الن�صو�س العامّية التي 

أنغامها واإيقاعاتها بن�ص������و�س عربية  حاكى ا

ف�ص������يحة، فنظم بالعربية اأي�صاً على اإيقاع 

أنا�صيد منظومة اأ�ص������اًل باللغة الرتكية، كاأنه  ا

جيال كالم������اً عربياً يف  يري������د اأن يق������ّدم لالأ

مو�صوعات وطنية يرتكب على تلك االأحلان: 

ياأخذ اإيقاعاتها، ويرتك عباراتها.

ويف الدي������وان ن�ص������يد واح������د، على هذا 

أّيها  قدم له به������ذه العب������ارة: »ا
 )21(

»اخل������ط«

أن�ص������ودة عل������ى حلن:  ا�ص������كدارة  اجلندي: ا

نا�ص������يد  الرتكي������ة« وال������ذي يف جمموع������ة االأ

 »على حلن ا�صكدارم الرتكية«.
)22(

الوطنية

- يق������ول في������ه، وه������و قريب م������ن نظام 

ندل�صية:  املو�صحه االأ

اأّيــــــــــــــهــــــــــــــا اجلــــــــــــــنــــــــــــــديُّ داِفــــــــــــــــــــْع

وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْن عـــــــــــــــــن حـــــــــــمـــــــــــى االأ

بــــــــــاملــــــــــدافــــــــــْع اأو  ـــــــــبـــــــــا  بـــــــــالـــــــــظُّ

الــــــــــــــــــــــــــــــــزاْن ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــ�ِد  ب اأم 

اإمّنـــــــــــــــــــــــــــــــا احلـــــــــــــــــــــــــــــــرُب نـــــــــــــــــــــزاْل

مـــــــــــــــــــاْت اأو  فـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــاٌة 

مـــــــــقـــــــــاْل احلـــــــــــــــــــــرب  يف  لـــــــيـــــــ�ـــــــض 

عـــــــــظـــــــــاْت اأو  هـــــــــــــــــــــــــــداٌة  اأو 

مــــــــــــــاْل اإال  ــــــــــــــ�غــــــــــــــى  ال مــــــــــــــا 

ـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــاْة  ـــــــــــه تـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــّز ال فـــــــــــي

الــــــــــّرقــــــــــاقــــــــــا هــــــــــــــــاب  مــــــــــــن  ذّل 

واْخــــــــــــــتــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــى املــــــــــــــــــــــــــــــــــــّراْن

عــــــــــــــــــّز مــــــــــــــن هــــــــــــــــــّب انــــــــطــــــــالقــــــــا

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراْن ـــــــــــــــُدم االأ يـــــــــــــــ�ـــــــــــــــص

يـــــــــــــا فـــــــــتـــــــــى اجلـــــــــــنـــــــــــد تـــــــــــاأهـــــــــــْب

الْح الــــــــــــــــفــــــــــــــــ�ز  يـــــــــــــــــــــ�م  اإن 

فــــــــــاركــــــــــْب تــــــــهــــــــجــــــــَم  اأن  اآن 

ــــــــالْح ــــــــص �ـــــــــــصـــــــــــاهـــــــــــرًا اأمــــــــــ�ــــــــــصــــــــــى �

�ـــــــصـــــــلـــــــبـــــــ�ك املـــــــــجـــــــــد فـــــاغـــــ�ـــــصـــــب

وتـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــدم لــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــاْح

اإال املــــــــــــــــجــــــــــــــــد  اليـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــ�ز 

هـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــٌم طــــــــــــــــــــــّعــــــــــــــــــــــاْن

ال َمــــــــــــــــــْن  قــــــــــــــــــــــــــــ�ام  االأ يف  هــــــــــــــان 

يــــــــــــــقــــــــــــــحــــــــــــــم املــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــداْن

وهناك ن�ص������يد اآخر نظمه الزركلي على 

حلن تركي اآخر مل يرد يف ديوانه ولكنه ثابت 

نا�ص������يد الوطنية، مع الن�صيد  يف جمموعة االأ

وردرْتُه. وقد �ُص������ّمي الن�صيد 
أ ال�ص������ابق؛ الذي ا

أن�ص������ودة اجلندي( وهو على حلن  الثاين ب� )ا

)23(
ن�صودة الرتكية: االأ
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)�صودم �صكا. حالل اأوملاز. �صالدر ما�صه  

ك. د�صمانه(

قال:

ــــحــــرب ـــــبـــــل الـــــــــــعـــــــــــرْب. �ـــــــــرس لــــل �ـــــص

ـــــــــَمـــــــــْر �ـــــــــصْ ــــــــــل بـــــالـــــغـــــ�ـــــصـــــْب. واالأ ُج

ــــامــــي اجلــــــّد  ــــص ـــــــــْد. � �ـــــــــص يــــــا ابــــــــن االأ

نـــــــحـــــــ� الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــّد. �ـــــــــــــرْس تـــــظـــــفـــــْر

... ويقول يف اآخره:

فــــــاْنــــــَهــــــ�ــــــضْ َوْثــــــــبــــــــا وانــــــــهــــــــْب نـــهـــبـــا

 ْ ـــــــــرسَ � ـــــــــ�ؤ ت اأن  تـــــــــــاأبـــــــــــى.  روحــــــــــــــــــًا 

هـــــــــــرامـــــــــــا واحــــــــــــــم الــــــ�ــــــصــــــامــــــا  واالأ

ـــــــــــــالمـــــــــــــا كــــــــــــي َتـــــــفـــــــخـــــــْر �ـــــــــــــص واالإ

)6(
أنا�ص������يد خ������ري الدين الزركلي  لقد كانت ا

وق�ص������ائده ُجزءاً من نتاج �ص������عري ومنظوم 

َكرُث يف تلك املّدة، وكرث �ص������عراوؤه. لقد ن�رسوا 

أ�ص������عارهم باأ�ص������مائهم ال�رسيحة، وبت�صجيل  ا

أو  ج������زء من اال�ص������م، وباأ�ص������ماء م�ص������تعارة، ا

أولئك  أّي توقي������ع. وكان ا بن�رسه������ا ُغفاًل من ا

دون( و)ناظمو  ال�صعراء و)املن�صدون( و)املَُق�صّ

املو�ص������حات( يبنون كثرياً م������ن  »اإبداعاتهم« 

على اإيقاعاٍت واأحلاٍن �صائعة وي�صتفيدون من 

قدرتها عل������ى الرّتويج من جهة، وعلى حلول 

اجلديد حمّل ال�صائع الذي يريدون تغيريه مبا 

هو خري: من جهة اللغة ومن جهة املو�ص������وع 

اأي�صاً.

غاين واالأحلان  ومل يقف االتكاء عل������ى االأ

يقاعات ال�صائعة عند ال�صعراء الراغبني  واالإ

يف خدمة اللغة الف�صيحة، واجلوانب الوطنّية 

فح�ص������ب  فقد ُوِجد من ال�صعراء والو�صاحني 

أنا�ص������يد ت�صلح ملجال�س  َمنرْ مال بنظمه اإىل ا

الذكر، وجمال�س قراءة املولد النبوي، ولغر�س 

ر�صاد وما �صابه ذلك. الوعظ واالإ

غرا�س  وظلت احلركة متبادل������ة  بني االأ

املختلف������ة: ي�ص������تعري ال�ّص������عراء واملن�ص������دون 

والنظامون من االأحلان ما ينا�صبهم، وي�صّبون 

على تلك القوالب.

والكالم يف هذا م�صرت�صٌل مو�صول.

عمال ال�صعرية الكاملة(: 321. ديوان الزركلي، )االأ  -1

عالم: خري الدين الزركلي، من: هذه هي �صريتي: 243- 245. علم االأ  -2

املرجع ال�صابق:  294.  -3

ديوان الزركلي: 321 - 322.  -4

ديوان الزركلي: 321.  -5

الهوام�ش
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غاريد حلان والأ ق�شائد واأنا�شيد على ُقدود...  الأ

¥µ

أ�صماء �صعراء تلك املُّدة مثل: حليم دّمو�س، وم�صطفى الغالييني، وخري  نا�صيد الوطنية ا ونقراأ يف جمموعة االأ  -6

أو رمزية.. أ�صماء خمت�رسة ا �صايف... اإ�صافة اإىل ا أني�س اخلوري، ومعروف الرُّ الدين الزركلي، وا

فغاين- ط 2- دار الفكر- دم�صق- 1971- �س:39. حا�رس اللغة العربية يف بالد ال�صام- �صعيد االأ  -7

املرجع ال�صابق: 40.  -8

ديوان الزركلي: 316.  -9

10- الديوان: 214.

11- توانى يف العمل: مل يبادر اإىل �صبطه ومل يهتّم به، وتوانى يف حاجته ق�رّس وفرَت

12- �صّعر النار: اأوقدها. واملراد هنا جمازي: حتريك حمّية العرب واأ�صالتهم.

أو فر�صان الطراد: هم الذين يحمل بع�صهم على بع�س يف احلرب وما ي�صبهها. 13- اأهل الطراد ا

مر: فرَت و�صُعَف وَكّل.. 14- الوانون جمع الواين. من فعل َونى يف االأ

15- ديوان الزركلي: 321.

16- احلّنة يف العامّية هي احلّناء، امل�صحوق املتخذ من ورق بع�س النباتات املعروف باال�صم نف�صه. وتُقال احلّناء 

)واحلنة بالعامية( يف النقو�س التي تُر�صم باحلناء فتظهر على اليدين والقدمني.. اإلخ.

17- الهيام: درجة عالية من الع�صق. ومعنى دّلهه احلب: حرّيه واأده�صه.

18- ي�صتعني  لفرط  حب الوطن باأماكن يف احلجاز  يذكرها ال�صعراء وتذكو بها العاطفة.

19- كليم اأي جريح.

20- على ال�صفحتني: 26: 27.

21- ديوان الزركلي: 310.

نا�صيد الوطنية: 27. 22- جمموعة االأ

نا�صيد الوطنية: 28- 29. 23- جمموعة االأ
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كان �لبح������ث عن �أ�ش������ول �حلي������اة وبد�ياته������ا ينطلق من �كت�ش������اف �أقدم 

�ملتحجر�ت �لتي ت�ش������ر �إىل وجود كائنات ع�ش������وية، ثم تعمق �لبحث لي�شمل 

ر�ش������ية و�لكونية لت�ش������كل �جلزيئات �لع�شوية  بحاث �ملخربية و�لظروف �لأ �لأ

وىل. ويندرج هذ� �لنمط من �حلياة يف منهجية �لفكر �ل�شببي، حيث ت�شكل  �لأ

أ�شا�س فهم تطور �لتعقيد. لية � �لنظرة �لتحديدية و�لآ

ثار والعل�م. مرتجم وباحث يف االآ

العمل الفني: الفنان ج�رج ع�صي.

❁

ò

ال�صدفة يف قلب احلياة

مو�سى ديب اخلوري

❁



137 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

ال�صدفة يف قلب احلياة

ووفق هذه النظ������رة ميكن حتديد نقطة 

انطالق ملا ي�س������مى احلي������اة، اأكان جلزيئات 

أ�س�������س احلياة وفق اأحد  ولي������ة التي تعترب ا الأ

وىل بح�رص  أو للمتع�سيات الأ تعاريف احلياة، ا

آخ������ر للحياة. ومع تقدم  املعنى وفق تعريف ا

بحاث العلمية حول الوراثة واخللية بداأت  الأ

أ�س�������س جديدة لبنية الكائن احلي،  تتك�سف ا

أ�س�س تتخطى احلدود ال�سببية، ول تنح�رص  ا

يف اإطار املنهج التحدي������دي التقليدي. ومن 

هنا، مي�سي الت�س������اوؤل حول بدايات احلياة 

أبع������د من مفهوم البني������ان املعقد القادر  اإىل ا

على النم������و والبق������اء والتكاثر، بل ي�س������بح 

ت�س������اوؤلً م�رصوعاً حول ارتباط بداية احلياة 

ببداية ت�سكل املادة نف�سه. 

خرية  أثبت العلماء خالل ال�سنوات الأ لقد ا

اأن احلي������اة نتجت من تطور امل������ادة الطويل 

نف�سه. وم�سرية الكائن احلي � وفق التعريف 

ال�سائد � ترجع اإىل التاريخ الطويل من �سريورة 

التعقي������د يف الك������ون منذ النفج������ار الكبري. 

لكن هذا الربهان ليدعم فكرة ال�س������ببية يف 

البيولوجيا وارت������كاز نظرية التطور احليوي 

على التحديدية. ويف اإطار الفهم التحديدي 

� ال�سببي لن�سوء احلياة هذا وتطورها، حتدث 

جاك مون������و عن »ال�������رصورة«: ففي ظروف 

معط������اة تولِّ������د القوان������ن التي تنظ������م املادة 

أك������رث فاأكرث تعقيداً. وكان داروين  منظومات ا

ه������و الذي اأدخ������ل مفهوم الزم������ن ال�رسوري 

لتطور احلي������اة. وقد مت يف املخترب اإثبات اأن 

ن  احلياة هي �ص������ليلة املادة. فنحن نعرف االآ

املراح������ل كله������ا التي ق������ادت اجلزيئات على 

ر�س البدئي������ة اإىل مرحلة الكائنات احلية  االأ

وىل! مع ذلك، فاإن االكت�ص������افات احلديثة  االأ

توؤكد وجود ال�صدفة يف قلب بدايات احلياة، 

ولهذا يحاول العلماء الي������وم فهم ديناميكية 

ن�صوء احلياة، وهم يفتحون اليوم الباب على 

م�رساعيه للبح������ث يف جمال طاملا اعترب من 

املقد�صات واملحرمات! 

اإن نتائ������ج جدي������دة واجتاه������ات جديدة 

ظهرت منذ �ص������نوات قليلة بداأت ت�ص������ري اإىل 

أ اأعم������ق يف الكون مما كان  اأن احلي������اة مبدا

يعتقد. واأن �صلتها مع التحديدية �صلة ه�صة 

وواهية. ويف حني تت�ص������ل احلي������اة بظاهرة 

الك������رثة والتعدد، ف������اإن ما ترتك������ز عليه يف 

العمق ويوؤدي اإىل ظهورها مبظاهر التعقيد 

والذكاء لي�������س النظام بل الفو�ص������ى، ولي�س 

الق�صد بل ال�صدفة، ولي�س الربنامج املن�صق 

بل الع�ص������وائية الفاعلة يف الكرثة، مما يوّلد 

الفعل القابل للتكاثر والبقاء والتطور... 

ح�ل مفه�م احلياة)1(

م������ع تطور علوم احلياة ت�ص������بح م�ص������األة 

حتديد مفه������وم احلياة اأمراً ملح������اً ودقيقاً 

يف اآن واح������د. ما هي ال�������رسوط ال�رسورية 
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والكافية لك������ي نقول عن منظوم������ة ما اإنها 

حية؟ اإن الفر�صيات احلالية تقول اإن التطور 

اجلزيئي ال������ذي قاد اإىل ظه������ور احلياة هو 

أنه  �ص������ريورة م�صتمرة. ويعتقد العلماء حالياً ا

توجد بال�رسورة مرحلة من هذه ال�ص������ريورة 

أنها بال�ص������بط  التي ميك������ن تعريفه������ا على ا

مرحلة احلياة. اإن اإجابات العلماء على هذا 

أ�صا�صيتني. فالق�صم  ال�صوؤال تنق�صم اإىل فئتني ا

كرب من العلماء يقول اإن احلياة ظهرت يف  االأ

قدرة بع�س اجلزيئات على التنا�ص������خ ذاتياً. 

اإنها وجهة النظر التي تعتمدها موؤ�ص�ص������ات 

بحث كربى مثل برنام������ج البحث عن احلياة 

ر�س يف النا�صا، وهو برنامج يعّرف  خارج االأ

باأنه������ا: »منظوم������ة كيميائية حتفظ  احلياة 

وت�صون نف�صها ذاتياً وقابلة للتطور باملفهوم 

الدارويني«. ومن اجلزيئات ذاتية التنا�ص������خ 

هناك حالة خا�ص������ة ه������ي جزيئات احلم�س 

الريبي النووي الر�صول RNA، وهو احلم�س 

ال������ذي يتدخل يف نقل الر�ص������الة املورثية اإىل 

قل������ب كل اخلاليا احلي������ة احلالية. اإن وجود 

ه������ذه اجلزيئ������ات يف كل م������كان، ووجودها 

املرج������ح قبل املكون������ات الرئي�ص������ية للخاليا 

من بروتين������ات وحم�س ريبي نووي منقو�س 

ك�ص������جني DNA، جعلت العلماء يطورون  االأ

مناذج لع������وامل حياة بدئي������ة مكونة فقط من 

RNA: »ووفق ه������ذا املنظور ظهرت احلياة 

على �صكل جزيئات من ال� RNA حملولة يف 

املاء«. ويك������ون التعريف املوافق لهذا النمط 

من احلياة الدني������ا: »جمهرة من جزيئات ال� 

أو �ص������به ن������وع من احلي������اة من هذا  RNA )ا
النمط( قادرة على التنا�صخ ذاتياً والتطور«. 

تعت������رب املجموعة الثانية م������ن العلماء اأن 

أولية ه������ي مثل اخلاليا  كرث ا املتع�ص������يات االأ

احلية احلالية حمددة بو�ص������اطة غ�صاء. وقد 

طار التعريف  اق������رتح اأحد العلماء يف هذا االإ

التايل: »اإن �ص������كل احلياة الدنيا هو منظومة 

حم�ص������ورة باإطار اأو غ�صاء ن�صف نفوذ تقوم 

املنظومة نف�ص������ها بت�ص������نيعه، ويحفظ نف�صه 

بنف�ص������ه باإنتاج عنا�رسه اخلا�ص������ة ال�رسورية 

لبنائ������ه وا�ص������تمراره وذلك بتحوي������ل الطاقة 

آلياته اخلا�صة  ا والغذاء اخلارجي مب�صاعدة 

نتاج والتكاثر.« ويق������ود هذا التعريف  يف االإ

اإىل جتارب ت�صتخدم فيها حوي�صالت حتتوي 

على اإنزميات اأو على حمو�س نووية، كنماذج 

أو لت�صكيالت ما قبل خلوية.  أولية ا خلاليا ا

ر�������س هي اليوم حياة  اإن احلياة على االأ

أق������دم املتحج������رات التي  خلوية ح�������رساً. وا

نعرفه������ا اليوم هي متحج������رات خلوية، وقد 

اأعطت املتع�ص������يات وحي������دة اخلاليا احلياة 

أرباع املدة  ر�س طيلة اأكرث من ثالثة ا عل������ى االأ

التي م�ص������ت منذ ظهور احلي������اة. فالتعريف 

اخلل������وي للحياة يرتكز بالت������ايل على الواقع 
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ر�س كما وعلى تاريخ  احلايل للحياة على االأ

احلياة نف�صها. وال ميكن اأن ينطبق ذلك على 

ول املرتكز على جزيئات  تعريف احلي������اة االأ

أننا ال نعرف مثل هذه  ذاتية التنا�ص������خ: ذلك ا

االأمناط من احلياة الي������وم يف الطبيعة. وال 

مينع ذلك م������ن اأن هذا النمط كان قد وجد 

فع������اًل خالل فرتة انتقالية، يف بدايات ظهور 

بح������اث املخربي������ة كما  وىل. اإن االأ احلي������اة االأ

ر�س والكون ت�صاهم اليوم  ودرا�ص������ة تاريخ االأ

يف اإعادة النظر بن�صوء احلياة. 

لقد ظه������رت احلي������اة وف������ق النظريات 

احلديثة بدءاً من مادة غري حية عرب �صريورة 

م�ص������تمرة ومتزامنة من التط������ور اجلزيئي. 

وكان العلم������اء حت������ى وقت قري������ب يعتقدون 

اأن هذا التطور ال�ص������ابق لظهور احلياة كان 

تطوراً �صببياً وفق قوانني الكيمياء والفيزياء. 

اإن هذه النظرية الت������ي تقول بتطور جزيئي 

�صابق للحياة توؤدي اإىل بع�س النتائج الهامة. 

فهي تعط������ي ب�ص������كل خا�س �ص������يناريوهات 

�ص������ول احلي������اة قابلة للتجرب������ة واالختبار  الأ

أ اأن  يف املخت������ربات. وهي تعتمد عل������ى مبدا

الطبيعة قامت بتجارب وحماوالت ت�ص������منت 

وىل.  اأخطاء كثرية قبل ظهور بوادر احلياة االأ

ن جناحاً ملحوظاً  لقد حقق العلماء حتى االآ

يف املختربات يف ت�صكيل بوادر من احلمو�س 

ولية.  واجلزيئات االأ

م������ن جهة اأخ������رى، فاإن تعاري������ف احلياة 

املقبولة واملتكاملة ال ب������د اأن تتبلور اأكرث مع 

ر�س ويف  تقدم البحث ع������ن احلياة خارج االأ

الكون. اإن الكيمياء الكونية هي فرع حديث 

يكرب ب�رسعة وي�صد اهتمام العلماء واجلمهور 

عل������ى حد �ص������واء. كي������ف ال وقد اكت�ص������فت 

املرا�صد الف�ص������ائية موؤخراً جزيئات تدخل 

يف ت�صكيالت املادة احلية يف الكون، كما هي 

ر�س. وكي������ف ال نهتم بهذه  معروف������ة على االأ

البح������وث حول احلياة الكونية مع اكت�ص������اف 

وحتليل نوى النيازك التي اأ�صبح من الثابت 

وجود بقايا حياة متحجرة فيها؟ يرى العلماء 

اأن ه������ذه اجلزيئات رمبا تك������ون اأوىل لبنات 

التطور اجلزيئي الذي قاد اإىل انبثاق احلياة 

ر�س نف�ص������ها. اإن اإمكانية ت�ص������نيع  عل������ى االأ

أولي������ة للحي������اة يف املختربات، كما  جزيئات ا

أولية لبناء احلياة  واكت�صاف جزيئات معقدة ا

يف الكون، يطرحان على حد �ص������واء اإمكانية 

أ�صمل ملفهوم  الو�صول اإىل تعريف اأدق وفهم ا

ر�س.  احلياة على االأ

لكن اإ�صافة اإىل هذا االجتاه التقليدي اإن 

�صح التعبري تطرح اليوم اأفكار جديدة متاماً 

لفهم احلياة واأ�صولها، وهي ترتكز على درا�صة 

بحاث وتطور  اخللية واملورثات. فمع تقدم االأ

التقني������ات ب������داأت جمموعات م������ن البحاثني 

تت�ص������اءل عما اإذا كان يجب اإعادة النظر يف 
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املنهج البيولوج������ي برمته، ومقاربته اأكرث مع 

املنه������ج الفزيائي الذي تخط������ى التحديدية 

أ�صمل تلعب فيه الفو�صى وال�صدفة  اإىل عامل ا

�صا�صي. ووفق هذا االجتاه اجلديد،  الدور االأ

أزمن������ة موغلة يف  ترجع اأ�ص������ول احلياة اإىل ا

القدم، اأزمنة كان فيها تطور الكون خا�ص������عاً 

للفو�صى، هذه الفو�ص������ى التي انبثقت منها 

اإمكانيات التطور الالحتديدية، والتي لعبت 

�صا�صي لتحويل  فيها ال�ص������دفة دور املن�صق االأ

جمه������رة الكرثة من التفاع������الت اإىل لقاءات 

قابلة لال�صتمرار والتكاثر. 

النمـــ�ذج  وفـــق  احليـــاة  تطـــ�ر  ق�صـــة 

التقليدي

ترتكز ق�ص������ة تطور احلي������اة كما نوردها 

يف هذه الدرا�ص������ة على تط������ور العلوم خالل 

الن�ص������ف الثاين من الق������رن الع�رسين. وهي 

ر�س.  ق�صة واقعية جداً يف منظور تاريخ االأ

ألك�صندر  لقد ك�رس البيوكيميائي ال�صوفييتي ا

نكليزي ج������ون هالدين احللقة  أوباري������ن واالإ ا

املفرغ������ة بني املادة واحلي عندما حتدثا عن 

ر�س. فاجلو مل يكن  الظروف البدئية على االأ

ك�ص������جني، بل مزيجاً غري  زوت واالأ يحوي االآ

م�ص������ياف للحياة م������ن الهيدروجني وامليتان 

موني������اك وبخار املاء، لكن������ه كان مالئماً  واالأ

لظه������ور احلياة. ويف اخلم�ص������ينات ا�ص������تعاد 

الفرن�ص������ي تالر دو �ص������اردان ال�صابق لع�رسه 

اأي�صاً فكرة تطور املادة التي و�صعها داروين، 

وحت������دث عن »ما قبل حي������اة«، وهي مرحلة 

انتقالي������ة بني اجلامد واحل������ي كان ميكن اأن 

ر�س البدئية. وقد جاء  تنتج خالل حقب االأ

ثبات املخربي على يد �ص������تانلي ميلر عام  االإ

ر�س  1952. فقد و�صع يف حوجلة غازات االأ

والهيدروجني  موني������اك  واالأ امليتان  البدئية، 

وبخار املاء م������ع قليل من غاز الفحم، وماثل 

املحي������ط مب������اء احلوجل������ة و�ص������خنه ليعطي 

الطاق������ة، وحر�������س ال�������رسارات يف احلوجلة 

أ�صبوع. وعندها ظهرت  عو�صاً عن الربق ملدة ا

مادة حمراء برتقالية يف قعر حوجلته! وكانت 

ت�صتمل على حمو�س اأمينية، اجلزيئات التي 

ر�س  وىل! واحلق اإن االأ تكون مركبات احلياة االأ

كان������ت على بع������د كاف من ال�ص������م�س لتلقي 

أ�ص������عتها حتت احلمراء وفوق البنف�ص������جية  ا

طالق التفاعالت الكيميائية، وعلى  القابلة الإ

درج������ة كافية من البعد كي ال حترتق النواجت 

امل�صنعة. وهكذا ين�صاأ توازن عرب لعبة الوالدة 

واملوت. اإنه نوع م������ن االنتظام الذاتي. ففي 

أربعة مليارات �صنة،  ر�س، منذ نحو ا فجر االأ

كان كوكبنا ميلك نواة من ال�صيليكات وق�رسة 

من الكربون وغالف������اً جوياً من مزيج غازي 

مونياك والهيدروجني وبخار  من امليتان واالأ

�صعة فوق  املاء وغاز الكربون. وحتت تاأثري االأ

البنف�ص������جية ال�صم�صية والربوق تك�رست هذه 
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اجلزيئات وحتللت و�صقطت 

اأكرث  عنا�������رس  �ص������كل  على 

تعقي������داً على الكوكب. اإنها 

اأوىل اجلزيئات التي ن�صميها 

اأمطرت  وقد  »ع�ص������وية«. 

الع�ص������وية  اجلزيئات  هذه 

خالل اأكرث من 500 مليون 

الناجمة  الزخات  مع  �صنة، 

عن تكاثف بخ������ار املاء يف 

طبقات اجلو الباردة. ومنذ 

ذلك احلني حتددت �صفتان 

احلي:  للع������امل  أ�صا�ص������يتان  ا

وم�صدر  الكيميائي  تركيبه 

طاقته اأي ال�صم�س. 

اإن ه������ذه الوالدة للحياة 

التقليدي  وف������ق مفهومن������ا 

يتوافق الي������وم مع الفيزياء 

بكث������ري  أك������رث  ا ال�صوا�ص������ية 

منه م������ع الفيزياء ال�ص������ببية 

التحديدية. و�صرنى كيف اأن هذه الكرثة من 

العنا�رس املتفاعلة يف حقل ال�صوا�س هي التي 

جتعل ال�صدفة قانون انبثاق املعقد واملتكاثر 

واملتطور. يوؤيد ذلك اأن العلم يكت�ص������ف اليوم 

ويثبت وجود احلي������اة البدئية هذه يف اأرجاء 

الكون كافة. 

لقد اكت�ص������ف علم������اء الفيزي������اء الفلكية 

وجود جزيئات ع�ص������وية يف كل مكان تقريباً 

يف الك������ون. فمنذ نح������و عقدين تعرفوا على 

�صبعني منها؛ فهذه الظاهرة مل تكن ا�صتثنائية 

ر�س  يف الكون. ويف املطر الكوين الذي روى االأ

يف فجر ت�ص������كلها كان ثمة حمو�������س اأمينية 

وحمو�س د�ص������مة وطالئع ال�ص������حوم. ويبدو 

اأن جزيئ������ني هما حم�������س النمليك وحم�س 

ال�ص������يانيد لعبا دوراً هام������اً يف تلك املرحلة: 
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�ص������عة  فعن������د تعر�س هذين احلم�ص������ني لالأ

�ص�س«  فوق البنف�ص������جية يولِّدان اإثنني من »االأ

ربعة التي �صت�ص������كل فيم������ا بعد احلم�س  االأ

الريب������ي النووي DNA حام������ل الوراثة. ومل 

ر�س هذه اجلزيئات  يوّلد الغالف اجلوي لالأ

أي�ص������اً بت�ص������كيل  املعق������دة فقط بل وحماها ا

غطاء لها. وكانت هذه اجلزيئات �صت�ص������يع 

لو بقيت معلقة يف الهواء الطلق. وفيما بعد 

وىل عل������ى العك�س من  ا�ص������تفادت اخلاليا االأ

ك�صجني  ك�صجني، واأعطى االأ ال�صم�س لتنتج االأ

وزون يف طبقة اجلو العليا فحماها بدوره  االأ

�صعة فوق البنف�ص������جية. وهكذا اأمنت  من االأ

احلياة بقاءها وا�صتمرارها. 

ن لعبة جتميع  ت�ص������به ق�ص������تنا حت������ى االآ

املكعب������ات، وت�ص������كيل �صال�ص������ل عمالقة من 

اجلزيئ������ات. لكن متى بُعث������ت احلياة وكيف؟ 

طار التلقي������دي ملفهوم احلياة، لعبت  وفق االإ

البحريات ال�صاطئية وامل�صتنقعات دور البيئة 

أماك������ن جافة وحارة  املالئمة لذل������ك. فهي ا

يف النه������ار ورطبة وباردة يف الليل. ويف هذه 

ماكن يوجد الطني والكوارتز اللذان �صتقع  االأ

�صال�صل اجلزيئات يف فخهما فيتحد بع�صها 

خر. فالطني يعمل عمل مغنطي�س  ببع�صها االآ

�ص�������س التي ت�صكلت منها  �ص������غري بالن�صبة لالأ

اأوىل احلمو�س النووي������ة. فاأيوناته اأي ذراته 

التي فق������دت اإلكرتوناتها جت������ذب املادة من 

حولها وحتر�ص������ها على التفاعل. واأدى ذلك 

اإىل ظاه������رة جديدة. فبع�������س الذرات حمب 

للماء ولهذا فهو يجذبه، يف حني اأن بع�ص������ها 

خ������ر كاره للماء وهو بالت������ايل يبتعد عنه.  االآ

وهكذا فق������د جتمعت الربوتينات الوليدة يف 

البحريات ال�صاطئية على بع�صها مما جعلها 

عل������ى متا�س م������ع املاء اخلارج������ي اأو مبعزل 

عنه داخلي������اً. وهكذا انغلقت على نف�ص������ها. 

غ�ص������ية  وظه������رت يف ذلك الوقت كريات كاالأ

وىل التي  يف املحيط������ات. وكانت هذه املرة االأ

يظهر فيها �ص������يء ما منغلق على نف�ص������ه، له 

داخل وخارج كما كان يقول تالر دو �صاردان. 

أو�صاط معزولة عن  ويف هذه البنى ت�ص������كلت ا

الو�ص������ط اخلارجي وحب�صت يف داخلها املواد 

الكيميائية التي �ص������كلت خالئط خا�صة بها 

حيان يفجر اخلليط  وحدها. ففي بع�س االأ

الكيميائي الداخلي الغ�صاء فتتبدد اجلزيئات 

يف املحيط، ويف اأحيان اأخرى ي�ص������اهم هذا 

اخللي������ط على العك�������س يف تدعيم غ�ص������ائه 

ويوؤمن بذلك ا�صتمرار املنظومة. ومع االنتقاء 

الطبيعي بقيت القط������رات التي كانت متلك 

و�ص������طاً كيميائياً داخلياً متكيف������اً مع البيئة. 

وكان للقطرات التي ت�ص������تطيع اإنتاج الطاقة 

نها ت�صمح  خرى الأ اأف�صلية على القطرات االأ

لها بالنمو. وكان بع�صها ي�صتخدم لنموه مواد 

م������ن اخلارج مت������ر عرب غ�ص������ائه: اإنها بواكري 
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خر الذي  تفاعالت التخمر. اأما بع�ص������ها االآ

حفظ املواد امللونة اأي اخل�صاب اأو اجلزيئات 

الق������ادرة عل������ى اأ�رس ال�ص������وء، ف������كان يحول 

الفوتونات ال�صم�صية اإىل اإلكرتونات. وبذلك 

نه مع  خرى الأ فقد تفوقت على القطرات االأ

افتقار املحي������ط اخلارجي باملواد كانت هذه 

القطرات م�صتقلة ذاتياً عنه. وكانت املرحلة 

احلا�ص������مة التالية الت������ي اجتازتها احلياة يف 

بدايتها هي خيار البقاء عرب التكاثر. لقد مت 

الربهان حديث������اً اأن احلم�س الريبي النووي 

ك�ص������جني RNA ميلك خا�ص������ة  منقو�س االأ

عجيبة: فهو ي�ص������تطيع التكاث������ر ذاتياً. فاإذا 

انق�ص������مت قطرة اإىل قطرتني وكانت الثانية 

متلك ن�صخة من احلم�س الر�صول ف�صيمكنه 

بناء غ�صاء مطابق ومنظومة مطابقة. وتلكم 

منظومة التكاثر الذاتي يف حالتها البدائية. 

وميك������ن الق������ول اإن ه������ذه القط������رات التي 

ا�صتطاعت البقاء �ص������ّكلت اأوىل بوادر احلياة 

الع�ص������وية. فالع�ص������وية احلية ه������ي عموماً 

املنظوم������ة الق������ادرة على تاأم������ني انحفاظها 

اخلا�س، وتدبري نف�صها بنف�صها والتكاثر. وقد 

ا�صتطاعت هذه القطرات احلية اأن حتول ال� 

ك������رث ا�ص������تقراراً. ومن  RNA اإىل DNA االأ
 DNA �خالل تراكيب �صال�صل الربوتينات وال

و�ص������لت الطبيعة اإىل طور املورثات. وهكذا 

ر�س  انت�رست قطرات ال� DNA هذه يف االأ

ب�رسعة هائلة. وخالل �صنوات قليلة انق�صمت 

أ�صية لي�صل عددها اإىل  اخلاليا وفق متتالية ا

ر�س  كميات هائلة. ومل يكن ثمة �صيء على االأ

أو تدمريها. اأما  حينها ي�ص������تطيع مقاومتها ا

اليوم ف������اإن ظهور منط جدي������د للحياة على 

ر�س بالطريقة نف�ص������ها �صيقابل بالتدمري  االأ

الفوري من قبل الكائنات احلية احلالية. لقد 

و�صلت الطبيعة اإىل هذه املرحلة دون ق�صد 

وعن طريق االختبار واحلذف واالنتقاء عرب 

ماليني ال�ص������نني. واإن كان علماء البيولوجيا 

قد ف�������رّسوا هذا النهج طيل������ة اأكرث من قرن 

أنه نهج �صببي حتديدي، لكن املعطيات  على ا

اجلديدة تدفعهم لالعرتاف باأنه نهج ارتكز 

على ال�صدفة والع�صوائية دائماً. 

آليات  لقد تطورت بع�س القطرات وفق ا

التخمر. فح������ّررت يف البداية كميات كبرية 

من امليت������ان وغاز الفح������م اللذين انحال يف 

لية موجودة  املحيط������ات. وال تزال ه������ذه االآ

اليوم: يف اأجواف املجرتات مثاًل حيث تقوم 

ك�ص������جني. لكن  البكرتي������ا بالتخمري بغياب االأ

التطور كان �صي�ص������لك طريق������اً اأكرث فاعلية. 

ذلك اأن الرتكيب ال�صوئي والتنف�س كانا على 

ول على اليخ�صور،  و�صك الظهور. يرتكز االأ

والث������اين عل������ى الهيموغلوب������ني. وقد حدث 

عنده������ا افرتاق بني هذين ال�ص������نفني. فمن 

جهة القطرات التي ت�ص������نع الطاقة مبا�رسة، 
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وذلك عن طريق ال�ص������وء ال�صم�ص������ي الرا�صح 

يف املحيط������ات وغاز الكرب������ون الذي حترره 

اخلمائر )هذا هو الرتكيب ال�ص������وئي(؛ ومن 

جهة اأخ������رى القطرات الت������ي متت�س املواد 

ك�ص������جني الذي يطرحه  الغني������ة بالطاقة واالأ

غريها )وه������ذا هو التنف�������س(، ويكون عليها 

بالتايل االنتق������ال من اأجل اإيج������اد غذائها. 

ذلك ه������و االفرتاق بني البكرتيا امل�ص������تقبلية 

والعوالق امل�ص������تقبلية، بني الع������امل احليواين 

والعامل النباتي. 

وق������د تابعت ه������ذه القط������رات تطورها 

فتزودت بنوى. ووفق النظرية احلديثة جداً 

أنواع اخلاليا متكافلة مع بع�صها.  فقد عا�صت ا

واكتملت هذه الع�صويات فيما بعد باكت�صاب 

�صوط اأو هدب ي�ص������مح لها باالنتقال. وهذه 

اخلاليا ذات الن������وى واملتحركة كانت خاليا 

قنا�ص������ة متلك يف اأغ�ص������يتها فتحة واأهداباً 

ه������زازة جتتذب البكرتي������ا والعوالق ثم تلفظ 

أ�صكال  ف�ص������التها. لقد عرفت الطبيعة كل ا

خ������رى للخاليا. لكن  التط������ورات املمكنة االأ

احلياة اأق�ص������ت ال�ص������بل غري القابلة للتكيف 

أي�صاً.  كافة. وقد لعب الزمن دوره هذه املرة ا

أو يتمدد تبعاً ملراحل التطور.  فهو يتقل�������س ا

اإنه ظهور ج������زيء تفاعلي جداً يركز الزمان 

� املكان: فهو ي�صتطيع اجتياح بيئته اخلا�صة 

والتخل�س يف وقت ق�صري جداً من اجلزيئات 

خرى التي ا�صتغرقت اآالف ال�صنني لتتطور.  االأ

آليات التطور  اإن الدرا�ص������ات احلديثة وفهم ا

هذه فتح الباب عري�صاً اأمام باحثني يعملون 

حالياً يف خمترباتهم على تطوير ما ي�ص������مونه 

عادة متثل  باحلياة ال�صنعية، يف حماوالت الإ

وىل. اإنها متتالية  احتماالت تطور اخلاليا االأ

م������ن التفاعالت الت������ي تق������ود اإىل تفاعالت 

العكو�صة واإىل خ�صائ�س جديدة. هكذا بني 

التاري������خ الذي نوجد اليوم عن������د نهايته. اإن 

امل�ص������ادفة تنتهي عرب �صريورة زمنية طويلة 

أو اإىل �رسورة كما كان  جداً اإىل فعل تطوري ا

يقول جاك مون������و. ويوؤكد جويل دو روين اأن 

امل�ص������ادفة ال تلعب هن������ا اأي دور. فاإذا بدت 

نن������ا موجودون هنا  هذه الق�ص������ة خارقة فالأ

لنحكيه������ا. فكم وكم من املح������اوالت النادرة 

تو�ص������لت اإليها احلياة ومل ت�ص������تمر وال نعرف 

عنها �ص������يئاً الي������وم. اإن تاريخن������ا هو ال�رسد 

الوحيد الذي ن�صتطيع اإعادة ت�صكيله، ولهذا 

فهو يبدو خارقاً اإىل هذا احلد. اإنه حتديدي 

بقدر ما نعيد ا�ص������تنتاجه ابتداء من اللحظة 

احلا�رسة. ولكنه �صوا�ص������ي و�صدفوي متاماً 

اإذا م������ا نظرنا اإليه ع������رب مراحله وتفاعالته 

نية الالنهائية.  االآ

عند هذا احلد من ق�ص������تنا كانت تعمر 

ر�������س خاليا حتيا ب�ص������الم يف املحيطات.  االأ

وكان ميكن لهذا النمط من احلياة اأن ي�صتمر. 
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فم������ا الذي بعث التط������ور احليوي من جديد 

باجتاه التعقيد؟ لقد �ص������ممت هذه اخلاليا 

نف�صها بالف�صالت التي كانت تطرحها. وكان 

�ص������باب كثرية والعي�س  ال بد لها من التجمع الأ

يف جتمعات متكافلة لتقاوم افتقار البيئة اأو 

أو القنا�صة اإلخ. وهكذا اأدت احلياة  ف�صادها ا

أ�ص������كال متعددات  اجلماعية اإىل والدة اأوىل ا

اخلالي������ا الب�ص������يطة. اإنها اأوىل الع�ص������ويات 

البحرية من ديدان وا�صفنجيات وغريها. لقد 

مت هذا التطور خالل عدة مئات اآالف ال�صنني 

أ التطور يت�ص������ارع. و�ص������يئاً  فقط، وبعدها بدا

ف�صيئاً ت�صبح الق�صة ماألوفة لنا اأكرث فاأكرث؛ 

ن كائنات نعرف �ص������الالتها  فلدينا من������ذ االآ

أو اأحافريها. وكان التط������ور التايل بالتاأكيد  ا

ن على م�ص������ارف  هو اجلن�������س. اإننا نقف االآ

ن. لقد منت �صجرة  500 مليون �ص������نة قبل االآ

احلياة وتفرعت يف ثالثة فروع رئي�صية هي: 

ف������رع الفطريات وال�رسخ�ص������يات والطحالب 

والنباتات الزهرية؛ وفرع الديدان والرخويات 

والق�رسيات والعنكبوتيات واحل�رسات؛ وفرع 

�ص������ماك والزواحف وحبلي������ات الظهر ثم  االأ

الطيور وال�صفدعيات والثدييات... لقد ولد 

اجلن�������س وفق اإحدى النظريات من الكائنات 

التي تاأكل اأفراد نوعها. فعندما تاأكل اخلاليا 

بع�صها بع�صاً ميكن اأن تندمج فيها مورثات 

أنواع اأخ������رى. وكانت هذه الظاهرة موجودة  ا

عند البكرتيا. ومع ازدياد تعقيد الع�صويات 

اأ�صبحت مزودة بخاليا متخ�ص�صة بالتكاثر، 

نتا�ص������ية الت������ي يحتوي كل  هي اخلالي������ا االإ

منها على ن�ص������ف خاليا مورثات ع�صويته، 

وهكذا تعمم اجلن�س. وبف�صل اجلن�س اأمكن 

للطبيع������ة اأن تخلط مورثاتها، وهكذا انفجر 

التن������وع. وبداأت مغام������رة التطور البيولوجي 

الكربى. وقد �ص������هدت عدداً ال يح�ص������ى من 

نواع التي مل ت�ص������تمر.  التج������ارب املخفقة واالأ

وكانت الظاهرة الهامة الثانية التي اندرجت 

آلية الزم������ن، اأي  يف بني������ة الع�ص������وية ه������ي ا

ال�ص������يخوخة واله������رم واملوت. وامل������وت هام 

مبقدار التكاثر نف�ص������ه. فه������و يعيد الذرات 

واجلزيئات اإىل دورة الطبيعة وبف�صله تتمكن 

احلياة من التجدد. وبع������د اأن عرف الكائن 

أ يط������ور قدراته.  احل������ي اجلن�س وامل������وت بدا

فبا�صتخدام ال�صكريات اأغنى ا�صتقالبه وطور 

ع�ص������الته مما �ص������مح له باحلرك������ة والعمل 

وال�صباحة والطريان والرك�س واإعمار العامل. 

ويف الوقت نف�ص������ه عملت اللواقط التي هي 

احلوا�س على تن�ص������يق ن�ص������اطات الع�صوية. 

وهكذا ظهرت ثالثة تطورات كربى حديدة: 

النظ������ام املناعي الذي يوؤمن احلماية �ص������د 

الهرموين  والنظام  والفريو�صات؛  الطفيليات 

يقاعات  الذي ي�ص������مح بال�ص������يطرة عل������ى االإ

البيولوجي������ة والتنا�ص������ل اجلن�ص������ي؛ والنظام 
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الع�ص������بي الذي يحكم االت�صاالت الداخلية. 

وقد ظهرت هذه املنظوم������ات الثالث ما اأن 

خرجت احليوانات من املاء. 

كان ال������ذي دفع اأوىل الكائنات املائية اإىل 

الياب�ص������ة هو املناف�صة ال�صديدة على الغذاء. 

وله������ذا كان ثمة نوع غامر باجتاه الياب�ص������ة 

للح�ص������ول على غذائه ثم الع������ودة اإىل املياه 

جيال  لو�ص������ع البيو�������س فيها. وعلى م������ر االأ

جازفت �ص������الالت ه������ذا النوع بالبق������اء اأكرث 

على الياب�ص������ة بف�ص������ل خيا�ص������يمها القادرة 

أي�صاً بف�صل  ك�ص������جني؛ بل وا على التقاط االأ

دموعها، اإذ كان عليها املحافظة على عينيها 

أن�ص������ال هذا  رطب������ة للروؤية يف الهواء. وكان ا

النوع هم ال�صفدعيات والربمائيات. واحلق 

أننا ما كنا لنكون لوال دموع هذه ال�صمكة.  ا

وقد ي�رس الهواء الطلق احلركة واالت�صال 

والتطور. ومع ظهور الهيكل العظمي اأ�صبحت 

احليوانات اأقدر على التغلب على اجلاذبية. 

و�ص������مح لها اخرتاع الع�ص������الت بالتخلي عن 

كونها عجائن من الهالم الرخو مثل الديدان، 

بل ومبمار�صة �صغط اآيل على بيئتها، وبتحمل 

وزن ال�ص������حوم احلامية لها والدماغ. وهكذا 

فقد تنوع كل �ص������يء: اال�صتقالب ومنظومات 

�ص������كال... وب�صكل مواز مت خالل  احلركة واالأ

ه������ذا الوقت عند النب������ات انتقاء منظومات 

وراق  �������رس الطاقة ال�صم�ص������ية بو�ص������اطة االأ الأ

ولنقل الطاقة بو�ص������اطة الن�صغ. وعلى الرغم 

من ب�ص������اطة احلياة النباتية الظاهرية لكنها 

تطورت وفق اأنظمة معقدة تظهر بخا�صة يف 

نظامها التكاثري. 

�صهد تطور احلياة ت�صارعاً ثابتاً، لكنه مر 

اأي�صاً بفرتات انقرا�س كبرية وبطرق م�صدودة. 

فمنذ مائتي مليون �صنة كانت الدينا�صورات 

ر�س باأنواعها ال�ص������غرية والكبرية  ت�ص������ود االأ

والعا�ص������بة والالحمة والراك�ص������ة والطائرة 

والربمائي������ة. وقد انقر�ص������ت ب�ص������بب نيزك 

هائل قطره خم�ص������ة كيلومرتات �ص������قط يف 

خليج املك�ص������يك منذ نحو 65 مليون �ص������نة. 

أنها ارتدت  وكانت ال�ص������دمة عنيفة اإىل حد ا

خر للكوكب وحر�ص������ت تفجر  من اجلانب االآ

ال�ص������هارة. واأدى ذلك اإىل حريق عاملي مما 

حرر غ������از الفح������م واأطلق الغب������ار فتغطت 

ر�س بحجاب �صا�صع. وتعتم الكوكب وجنم  االأ

عن ذل������ك برد رهيب رافق������ه بعد ذلك على 

أثر للدفيئ������ة اأدى اإىل الت�ص������خني.  رج������ح ا االأ

نواع الذي جنا �ص������ئياًل، ومنها  وكان عدد االأ

أنواع متكيفة جداً ومزودة  الليموريات. وهي ا

بيدين مم�ص������كتني. وقد جلاأت اإىل جتويفات 

ال�ص������خور واحتمت بها وولدت ال�ص������الالت 

الت������ي اأدت اإىل ظهور الثدييات. واكت�ص������بت 

خرية ميزة جديدة لتوؤمن بقاء ن�صلها.  هذه االأ

وهي حمل البي�صة يف داخلها. 
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كان الدماغ عرب هذه املرحلة الطويلة من 

ن������واع احليوانية يتطور ويكتمل عرب  تطور االأ

�صماك اإىل الفقاريات  مراحل متتالية، من االأ

فالطي������ور والزواحف فالربمائي������ات واأخرياً 

كرث  ن�ص������ان. ففي البداي������ة كان الدماغ االأ االإ

بدائي������ة، اأي دماغ الزواحف الذي كان ينظم 

�صا�ص������ية للجوع والعط�س واجلن�س  الغرائز االأ

واخل������وف اإل������خ. ويف املرحل������ة الثانية جند 

عند الطي������ور الدماغ املتو�ص������ط الذي يقود 

آلية جماعية، مثل العناية بالفراخ وبناء  اإىل ا

الع�س والبحث عن غذاء وامل�ص������اركة والغناء. 

ثم تظه������ر املرحلة الثالثة عند الرئي�ص������يات 

ن�ص������ان: فالق�رسة الدماغية  وبخا�صة عند االإ

تُدخل معطيات جمردة مثل الوعي والذكاء. 

واحلق اأن منو املنظومة الع�صبية خ�صع 

ع�ص������اب  أي�ص������اً للتطور الدارويني. فاالأ هو ا

الب�رسية لطفل مث������اًل ال تقرتن اإذا كان هذا 

خ������ري مغم������وراً يف الظلمة دائم������اً. فثمة  االأ

اإذن بطريق������ة معينة انتقاء ال يحفظ �ص������وى 

النطاقات املالئمة للفرد. وبالتايل فاإن التعلم 

ق�صاء. والتطور الدماغي  يعني االختيار واالإ

ق�صاء والنمو  يعني مزيداً من القدرة على االإ

عمودياً يف �صلم التطور. يعترب �صتيفن غولد 

اأن كل حدث مهما كان تافهاً يوؤثر يف جمرى 

ن�ص������ان كائن  التاري������خ. ومن هذا املنظور فاالإ

ن. وتقع عليه  حمظوظ اإىل حد بعيد حتى االآ

ن م�ص������وؤولية املحافظة على ما منحه اإياه  االآ

التط������ور عرب ماليني ال�ص������نني. فلو مل تختف 

الدينا�ص������ورات ومل تختب������ئ الليموري������ات يف 

اأوكارها ثم تخرج منها لتعطي فرعاً متميزاً 

يق������ود اإلينا ملا كنا هنا. لي�س ثمة ق�ص������د يف 

هذه الق�صة. اإن الغائية التي غالباً ما ُزِرعت 

يف ال�ص������عورنا تخفي عنا روؤية احلقيقة التي 

باتت وا�صحة متاماً، وهي اأن التعقيد يزداد، 

 .
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أننا حلقة يف �صل�صلة تطور النهائي وا
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أ العلماء النظريون  منذ عدة �ص������نوات بدا

بطرح ه������ذه الفك������رة التي ال تب������دو للوهلة 

وىل منطقي������ة. اإن ال�ص������دفة كان������ت هي  االأ

أ�ص������ا�س ظهور احلياة وتطوره������ا. اأما اليوم،  ا

فاإن التج������ارب املخربية والعلماء التجريبيني 

أ�صباباً على هذه  يعطون موؤ�رسات وبراهني وا

أ�صا�س بروز  املعامالت البدئية التي كانت يف ا

احلياة. فهم يرون اأن عمل اخللية ووظائفها 

ترتك������ز على ال�ص������دفة، ولي�س عل������ى نظام 

ميكانيكي اأو على خطة مربجمة. وهم بذلك 

يتخطون حدود اخل������وف من ك�رس حاجز ما 

أ�ص������به بالعقيدة، ويقدم الفيزيائيون  اأ�ص������بح ا

والبيولوجي������ون معاً الربهان عل������ى اأن عمل 

ت�ص������ّكل املورثات والربوتينات لي�س الظاهرة 

التحديدية التي و�ص������فت طيلة عقود وعلى 

م������دى كت������ب ومق������االت كث������رية: فمورث������ات 
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اخلاليا املتطابقة، التي تو�ص������ع يف الظروف 

أو تعرب بالطريقة  والبيئة نف�ص������ها ال تت�رسف ا

نف�صها. وهذا ينطبق على البكرتيا كما على 

املتع�ص������يات املعقدة. فال�ص������دفة بتوجيهها 

مل�صري اخلاليا تكون هي حمرك احلياة. 

وعل������ى هذا، يق������ف العلماء الي������وم اأمام 

�ص������وؤال تاريخ احلياة وبداياتها موقفاً خمتلفاً 

عما كان عليه قب������ل عقود قليلة. فالبحث مل 

يع������د يجر اليوم عن بداية �ص������ببية حتمل يف 

ذاتها غائية حمددة، بل يلم�صون عرب جتاربهم 

�صول احلياة  أبعد الأ ودرا�صاتهم عمقاً تاريخياً ا

يرجع اإىل لعبة ال�ص������دفة يف ت�صكيل البيئات 

والعوامل والعنا�رس التي ت�ص������تطيع اأن حتقق 

وتط������ور البنية احلية. وبه������ذا املعنى، تكون 

أبعد زمناً واأعم������ق جتذراً يف الكون  احلي������اة ا

أو ن�ص������ب اأو  منها جمرد لعبة تطبيق قوانني ا

أو �������رسوط دونها ال معن������ى للحياة  مقادي������ر ا

وال�صتمرارها. بل اإن العلماء ينحون اإىل بذل 

معنى احلياة النا�ص������ئة من قلب الفو�صى، اأو 

ال�صدفة، كنظرية قابلة للربهان. 

ماذا لو كان عمل اخلاليا يتعلق يف جزء 

كبري منه بال�ص������دفة؟ كيف ميكن ذلك ونحن 

من اعتقدنا دائم������اً اأن هذا التعقيد املذهل 

الذي جنده يف اخللية كبنية وكعمل يعود اإىل 

ترتيب م�صبق واإىل تدبري وتنظيم ال يخالن وال 

يبطالن؟ اإن جمموعة من فرق العلماء بداأت 

ت�ص������عى فعاًل اليوم اإىل برهان دور ال�صدفة 

�صا�ص������ي يف ن�ص������وء احلياة وا�ص������تمرارها،  االأ

كا�رسة بذلك ال�ص������لة مع الروؤية التي �صادت 

البيولوجيا منذ القرن ال�صابع ع�رس. 

لكن ما هو البديل املقرتح للتطور ال�صببي؟ 

بب�ص������اطة، القبول اأن ال�صدفة تتدخل وتلعب 

دوراً اإيجابي������اً وبّناًء يف �ص������ريورات مثل تلك 

التي ت�صبط وتنظم املورثات. وميلك العلماء 

جتارب خمربية تدعم ت�صورهم وتلقي ب�صوء 

جديد عل������ى الظاهرات الت������ي مل يكن العلم 

يتو�ص������ل اإىل تف�صريها بو�ص������اطة البيولوجيا 

»التقليدية «. 

لكي نفهم كيف تو�ص������ل العلماء اإىل مثل 

ه������ذه النتائ������ج، ال بد من الع������ودة اإىل جذور 

الفك������ر التحدي������دي يف البيولوجيا احلالية. 

أ�ص�ص������ها يف القرن  وكان ديكارت قد و�ص������ع ا

ال�ص������ابع ع�رس. فبالن�صبة له، املتع�صية احلية 

آلة تتحدد كل مرحلة من مراحل عملها  هي ا

ب�صبب حمدد. وهكذا، اإذا تو�صلنا اإىل املعرفة 

الكاملة للِقطع التي تتكّون منها املتع�ص������ية، 

ي�ص������بح من املمك������ن اأن نفهم ب������ل واأن نتنباأ 

ب�صلوكها. اإن هذا الت�ص������ور يفر�س منهجية 

أو  خا�ص������ة. فلكي ن�صتو�ص������ح عمل متع�صية ا

ع�ص������و اأو خلية ال بد من حتديد وو�صف كل 

من مركباتها بالتف�ص������يل. وهكذا فقد ارتكز 

تط������ور علم البيولوجيا عل������ى هذه املنهجية، 
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على غ������رار الفيزياء التي كان������ت يف القرن 

ال�صابع ع�رس قد التزمت بهذه الطريقة. 

وظيفة االحتمالية

ولكن يف بداية القرن الع�رسين انف�ص������ل 

أو تباعدا. فق������د اأعادت الفيزياء  املنهج������ان ا

الكمومية طرح مفهوم التحديدية امل�ص������يطر 

عل������ى ب�ص������اط البح������ث، واأدخل������ت مفه������وم 

االحتم������االت يف تف�ص������ري الظاه������رات. على 

أ الريبة الذي اأعلنه  �ص������بيل املثال، وفق مبدا

هايزن������ربغ يف ع������ام 1927، ال ميكننا معرفة 

حركة ج�ص������يم اإال بو�ص������اطة تاب������ع احتمايل. 

ويف الفرتة نف�ص������ها تقريب������اً كان علم الوراثة 

يدعم على العك�س روؤيته التحديدية للكائن. 

وم������ن املفارق������ة اأن البيولوجي������ا كانت تدين 

بذلك اإىل فيزيائي هو موؤ�ص�س هذه الفيزياء 

االحتمالية، اإرفني �رسودينغر. 

خري روؤية الوراثة من  فق������د اقرتح هذا االأ

منظ������وره كفيزيائي. وهك������ذا اأمكن بتطبيق 

بع�س املفاهيم الفيزيائية والريا�صية اإطالق 

ربعينيات ُو�صعت  علم الوراثة العمالق. يف االأ

قوانني ماندل التي حتكم انتقال ال�ص������فات، 

أ علماء  واأ�صبح وجود ال�صبغيات معروفاً. وبدا

الوراثة يفهمون كيف »حتدد« الكروموزومات 

أو النظ������ام الظاه������ري الذي مييز  الرتتي������ب ا

الكائن احلي. ولكن، ما الذي تقوله الفيزياء 

حول مفهوم »النظام«؟ اإن النظام بالن�ص������بة 

أم������راً ظاهرياً فقط.  للفيزي������اء لي�س �ص������وى ا

فعلى �صبيل املثال اإن ال�صلوك املاكرو�صكوبي 

لغاز ما يتاأ�ص�س على ال�صلوك امليكرو�صكوبي 

ح�ص������ائي � والع�ص������وائي � لعدد كبري جداً  االإ

م������ن اجلزيئات. وهذا ما ي�ص������ميه �رسودنغر 

»النظام ابتداء من الفو�صى«. ويعرتف قائاًل: 

»اإن غري الفيزيائي يجد من ال�صعوبة القبول 

باأن قوانني الفيزياء العادية، املعتربة كنموذج 

اأويل للدق������ة التي ال ميك������ن اأن تخطئ، هي 

ح�صائي للمادة  قوانني موؤ�ص�صة على امليل االإ

نحو الفو�صى«. 

ال�صل�ك املنظم

فهل ميكن تطبيق هذا املبداأ على الكائن 

احلي؟ طلب �رسودنغ������ر راأي علماء الوراثة. 

ووفقهم، فاإن النظام، وبعبارة اأخرى �صفات 

أو  أنها ت�صبح خلية ع�صبية ا خلية ما، وواقع ا

كرية دم بي�ص������اء، واأن تنتج هذا الهرمون اأو 

ذاك، يتحدد وينتقل بو�صاطة الكروموزومات. 

ولكن يف الوق������ت الذي يكون فيه ال�ص������لوك 

اجلهاري، املنظم، لغاز ما حمكوماً بال�صلوك 

املجه������ري لكمية كبرية م������ن اجلزيئات، فاإن 

ع������دد الكروموزوم������ات � ال������ذي كان يقدر ب� 

48 يف ذل������ك الع�������رس � هو رقم �ص������غري جداً 

بحيث يكون �ص������لوك اخلاليا حمدداً بو�صاطة 

عمل احتمايل لهذه الكروموزومات القليلة. 

ووف������ق �رسودنغر فاإنه من امل�ص������تحيل بالتايل 
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يف البيولوجيا اأن ياأتي النظام من الفو�صى: 

فالكائ������ن احلي يخ�ص������ع لقوان������ني خمتلفة 

ع������ن قوانني العامل الفيزيائ������ي. وهي قوانني 

أ اأن »النظ������ام قائم على  موؤ�ص�ص������ة على مبدا

النظ������ام«. ويقول »اإن احلي������اة كما تبدو هي 

�صلوك منظم للمادة، �صلوك ال يرتكز ح�رساً 

على امليل اإىل املرور من النظام اإىل الفو�صى، 

بل يرتكز ب�ص������كل جزئي عل������ى نظام موجود 

م�صبقاً ي�صتمر ويبقى«. 

اإن حام������ل ه������ذا النظ������ام ه������و املورثة. 

ويعرفها �رسودنغر ك������� »اجتماع منظم جيداً 

من الذرات، م������زود مبقاومة كافية من اأجل 

احلفاظ على هذا النظام اإىل ما ال نهاية...« 

ويف ع������ام 1946 ا�ص������تنتج اعتماداً على هذا 

الو�ص������ف )يف كتابه »ما ه������ي احلياة«(: »...

مع ال�ص������ورة اجلزيئي������ة للمورث������ة لي�س من 

غري املالئم اأن تكون هذه ال�ص������يفرة الدقيقة 

متوافقة ب�ص������كل تام مع خمطط النمو املعقد 

جداً وامل�صمم ب�صكل دقيق وواف واأن حتمل 

يف الوقت نف�ص������ه الو�صائل التي جتعلها تعمل 

وتتفع������ل كمورث������ة«. وجاء اكت�ص������اف جزيء 

احلم�������س الريبي الن������ووي DNA بعد نحو 

ع�رس �صنوات ليبدو وكاأنه يدعم قوله هذا. 

كان وال ي������زال لتف�ص������ري �رسودنغ������ر هذا 

أث������ري عظيم عل������ى غالبية علم������اء الوراثة.  تا

فهو يدعم الذين يعتق������دون اأن النظام على 

م�صتوى املتع�صية موؤ�ص�س على العمل املنظم 

ملركباته������ا، اأي اخلاليا اأو اجلزيئات. ومرت 

العقود و�ص������يئاً ف�ص������يئاً فكك علماء الوراثة 

متتالي������ة املورثات ودر�ص������وا تعبريها وعملها 

خالل ف������رتة التك������ون اجلنين������ي. وبات من 

الوا�ص������ح اأن منو متع�صية ناجم عن برنامج 

وراثي � حتديدي متاماً � وهو برنامج مندرج 

يف املورثات امل�ص������ماة الناظم������ة. وكانت هذه 

املورثات ق������د اكت�ص������فت يف الثمانينيات من 

������ز يف احلقيقة  القرن الع�رسي������ن، وهي ترمِّ

الربوتينات »الناظم������ة « التي تدفع اخلاليا 

اإىل ترك حالتها اجلنينية والتمايز يف خاليا 

أو دموية اأو غري ذلك. ولهذا تقوم  ع�ص������بية ا

أو بروتني واحد  ع������دة بروتينات »ناظم������ة « ا

بالتثّبت على مو�ص������ع دقيق جداً من املورثة 

أو  الت������ي تنظمها. وي�ص������مح ذل������ك بتحريك ا

 RNAحتري�س اإنزمي، هو احلم�س الريبي

البوليم������رياز، الذي ينجز نوعاً من ن�ص������خة 

عن املورثة هي ال� RNA الر�ص������ول. ويخرج 

خري من الن������واة اخللوية ويرتجم اإىل  هذا االأ

آلية خلوية تتدخل فيها  بروتني بف�صل عمل ا

الريبوزومات وغريها. 

العمل ال��صطي

ليات اجلزيئية، التحديدية كما  اإن هذه االآ

هو جلي، مو�صوفة بف�صل املناهج يف الكيمياء 

احليوية التي طورتها البيولوجيا اجلزيئية. 
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لكن هذه التقنيات لي�صت دقيقة ب�صكل كاف 

لت�ص������مح بدرا�صة تعبري مورثة معينة يف خلية 

وحيدة. وهكذا فاإن املالحظات كانت تنجز 

على ع������دد كبري من اخلالي������ا. وهي بالتايل 

تعطينا فكرة عن العمل الو�ص������طي للخاليا. 

ثم يتم اإ�ص������قاط هذا املخطط لعمل اخلاليا 

عل������ى خلية فردية. وبالتايل فاإن اخلاليا من 

النمط نف�ص������ه كافة تب������دو متطابقة وتعمل 

بالطريقة نف�صها وبالدقة نف�صها. غري اأن ذلك 

لي�س �ص������وى وهم. وقد اأ�صبحت هذه الروؤية 

اجلديدة ممكنة بف�صل التطور الذي ح�صل 

دوات جديدة مثل ت�صوير  يف الت�ص������عينيات الأ

اخلاليا وتعليمها مبواد م�صعة. وت�صمح هذه 

الطرق بتع������داد املركبات اخللوية ومالحظة 

عملها يف خلية فردي������ة. وقد الحظ العلماء 

عندها اأن الربوتينات الناظمة لنمط معطى 

أنها ال تتعدى  قليلة جداً يف نواة اخللية، اأي ا

ب�صعة اآالف بروتني يف اأف�صل احلاالت. من 

جهة اأخرى، فاإن هذه اجلزيئات تنتقل بطريقة 

فو�ص������وية متاماً بو�ص������اطة االنت�صار الب�صيط 

فقط. فثمة بالت������ايل القليل جداً من احلظ 

اأو من اإمكانية اأن ت�ص������ادف هذه الربوتينات 

»الناظمة« اإحدى الن�صختني من املورثة التي 

أو تفعيلها. ولكي  يفرت�س اأن تقوم بتنظيمها ا

نقرب الفكرة فاإن هذا احلدث له االحتمال 

لف �ص������خ�س يف �صورية  نف�ص������ه الذي يكون الأ

مثاًل عليهم االلتقاء يف موقع حمدد اإمنا دون 

اأن تكون لديهم اإحداثيات املوقع. 

م�صت�ى التعبري امل�رثي

أ ال�ص������ك بالنموذج التحديدي.  عندها بدا

وبالن�صبة لبع�س علماء البيولوجية اجلزيئية 

ف������اإن ال�ص������دفة وحده������ا ه������ي الت������ي تقود 

الربوتينات الناظمة ملالقاة املورثة ال�صحيحة 

يف املو�ص������ع ال�ص������حيح. وهك������ذا، فاإنه من 

امل�صتحيل اعتماداً على ذلك ت�صور اأن خاليا 

من النوع نف�صه، يف ن�صيج حيوي واحد، تعمل 

يقاع نف�صه.  كلها بالطريقة نف�ص������ها، ووفق االإ

وطاملا اأن عملها يتعلق بال�ص������دفة، فاإن لكل 

من اخلاليا خ�صو�صيتها. فعلى �صبيل املثال 

لي�س لها امل�صتوى نف�صه من التعبري للمورثات 

التي ملجاوراته������ا طاملا اأن هذا التعبري يتعلق 

باللقاء الع�صوائي ملعامالت الن�صخ واملورثات. 

ن�ص������ار لروؤية �ص������دفوية للكائن  اإن هوؤالء االأ

أي�ص������اً من  احلي هم البيولوجيون. بل وهم ا

خريون  الفيزيائي������ني بدرجة كبرية. فهوؤالء االأ

معتادون يف الواقع على اأن تكون الظاهرات 

اجلهارية، كما كان قد ذكر �رسودنغر، مرتبطة 

بظاهرات جمهرية ع�صوائية. ولكن على عك�س 

�رسودنغر، فاإنهم يقولون اإن ذلك ينطبق على 

عمل اخلاليا. 

يلخ�س هذا املوق������ف والتحول يف وعي 

امل�ص������األة يف فرن�صا كتاب �ص������در عام 2001 
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له وال املورثة« لعاملي البيولوجيا  بعنوان »ال االإ

بيري �ص������ونيغو وج������ان � ج������اك كوبييك. وهو 

عمال النظري������ة املنجزة من قبل  يلخ�������س االأ

هذا االأخري يف العقدين املن�رسمني. وملخ�س 

هذا الكتاب هو اأن ال�صدفة حا�رسة ح�صوراً 

كلياً يف عمل اخللية ويلعب فيها دوراً اإيجابياً 

من حيث النمو والوظيفة والتطور. 

من ال�صدفة اإىل النظام

كيف ميكن لنا اأن نت�ص������ور اأن ال�ص������دفة 

آلية مبثل دقة تنظيم مورثة اأو  ميكن اأن ت�صود ا

تعقيد ونظام منو متع�صية؟ اإن هذا التعار�س 

الظاه������ري ينج������م يف الواقع من �ص������وء فهم 

مل�صطلح ال�صدفة! ففي املفهوم ال�صائع تعترب 

حداث التي تنتج عن ال�صدفة كاأحداث ال  االأ

ميكن تكرارها وهي غري ذات �ص������بب وا�صح. 

ألعاب احلظ.  وهذا م������ا نعرفه من خ������الل ا

فعندما نرمي الرند اأو قطعة النقود ي�صتحيل 

علينا التنبوؤ بدقة بالنتيجة. ولكن كل �ص������يء 

يتغري عندما يزداد عدد الرميات كثرياً. فاإذا 

رمينا قطعة النقد 100000 مرة فاإنها �صتقع 

50000 م������رة على اأحد الوجهني، و 50000 

خر.  مرة على الوجه االآ

فمن اخلطاأ بالت������ايل االعتقاد اأن ما هو 

حداث  �صدفة ال ميكن التنبوؤ به. اإن تواتر االأ

املرتبطة بال�صدفة ي�صبح ثابتاً عندما يتكرر 

احلدث نف�ص������ه عدداً كبرياً جداً من املرات. 

وبعب������ارة اأخرى، فاإن ما ال ميك������ن التنبوؤ به 

طالق على امل�ص������توى الفردي ي�صبح  على االإ

أو �ص������به حتديدي على م�ص������توى  حتديدي������اً ا

الك������رثة. وهكذا، فاإن ما هو ع�ص������وائي على 

م�صتوى اجلزيئات ي�ص������بح قاباًل للتنبوؤ على 

أي�صاً بالن�صبة  م�صتوى اخللية. وهذا �صحيح ا

للزمن. فاإن حدثاً يح�ص������ل ب�صكل نادر ميكن 

اإذا م������ا حفظ لفرتة طويل������ة كافية اأن يظهر 

أ  انتظام������اً قاباًل للتكرار. وهذا يعني اأن مبدا

»النظام انطالقاً من الفو�صى«، العزيز على 

أي�ص������اً يف البيولوجيا.  ا الفيزيائيني، يعم������ل 

مر يتعلق بب�ص������اطة مب�صتوى معني نتكلم  فاالأ

عنه م������ن الفردية اأو من الكرثة، من الفرتات 

الق�ص������رية اأو من الف������رتات الطويلة. ويطرح 

عمق ملفهوم احلياة. فاحلياة  ذلك املعن������ى االأ

لي�صت كياناً قائماً على حتديدية م�صبقة، بل 

هو يف النهاية احتمالية متنامية على خلفية 

الكرثة التي تنتج النمو والتكاثر والتطور. 

اإن االنتخاب الطبيعي يوفر فر�صة لنمو 

اخلاليا ال�ص������حيحة على ح�ص������اب اخلاليا 

ال�رسطانية. فاخلالي������ا ال�رسطانية لها اأي�س 

خمتل������ف عن اأي�س اخلاليا ال�ص������ليمة، الذي 

يعي������ق منوه������ا يف بع�س احل������االت. ذلك اأن 

عليه������ا اأن ت�ص������تهلك يف الواق������ع اأكرث بكثري 

م������ن الغلوكوز من اأجل اإنتاج الكمية نف�ص������ها 

من الطاق������ة. وعندما جنرب متع�ص������ية على 
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�رسف الطاق������ة ونقل�س الداخ������ل اإليها من 

الغلوك������وز، فاإن اخلاليا ال�رسطانية ت�ص������بح 

معاقة. ويوؤدي ذلك اإىل كبح منوها. اإن هذه 

لية من »الداروينية اخللوية« تف�رس ظهور  االآ

�صخا�س  ال�رسطانات بن�صب اأقل بكثري عند االأ

أو  الذين ياأكل������ون قلياًل ويقوم������ون بتمارين ا

جهود كثرية. 

و�صع اأ�صبه بل�حة ف�صيف�صاء

لقد ازداد ب�ص������كل كبري يف الت�ص������عينيات 

من القرن املا�ص������ي عدد املن�صورات املتعلقة 

ب������دور ال�ص������دفة يف عمل اخلالي������ا. وكانت 

أ نف�صه: ناأخذ  التجارب كافة قائمة على املبدا

زرعاً خلاليا تبدي منطاً ظاهرياً مت�ص������ابهاً. 

والنم������ط الظاه������ري ه������و جممل ال�ص������مات 

املالحظ������ة ملتع�ص������ية اأو خلي������ة من �ص������مات 

ت�رسيحي������ة اأو جزيئي������ة اأو غريها. ون�ص������يف 

اإليه جزيئاً �ص������غرياً ي�ص������مى املحر�س. ووفق 

النم������وذج التحديدي فاإن هذا املحر�س يوؤثر 

على بروتينات ناظمة يف اخللية تتعرف على 

مورثة حمددة، فتحث تعبريه اخلا�س وحتر�س 

عملي������ة تاألي������ف الربوتني. ومب������ا اأن اخلاليا 

كافة مت�ص������ابهة فيجب اأن تقوم كلها بتاأليف 

أنها كلها  أو ت�ص������كيل الربوتني املفرت�س طاملا ا ا

م�صكلة بالطريقة نف�صها. 

غري اأن ه������ذا لي�س م������ا نالحظه عندما 

نفح�������س اخلاليا ب�ص������كل اإف������رادي. فبع�س 

أب������داً عن املورثة املعنية، يف  اخلاليا ال تعرب ا

حني اأن خاليا اأخ������رى تعرب عنها ب�رسعة يف 

ح������ني تعرب عنها خاليا اأخ������رى من وقت اإىل 

اآخر ث������م تكف عن ذلك. ويالح������ظ العلماء 

هنا ما ي�ص������بهونه بو�ص������عية الف�صيف�ص������اء يف 

حلظة معط������اة. وباخت�ص������ار، اإذا قمنا على 

م�ص������توى العنا�رس الكثرية يف خلية باإ�ص������افة 

آ فاإنه يحر�س ت�ص������كيل الربوتني ب  حمر�س ا

)وهي نتيجة متنباأ بها وحتديدية(، اأما على 

امل�ص������توى الفردي، فاإن اخللية ميكن اأن تنتج 

أو تع������رب عن وجود الربوتني ب اأو ال تعرب عن  ا

أو تعرب عن وجوده من حني اإىل اآخر  وج������وده ا

�صافة املحر�س.  كا�صتجابة الإ

هل تلعب امل�رثات بالرند؟

اإن املورثة نف�ص������ها، املوج������ودة يف خاليا 

أو  متطابقة �ص������من و�ص������ط مطابق، ال تعرب ا

ت�صلك بالطريقة نف�صها. اإن هذا التنوع الذي 

لية اخللوية  ينجم عن ال�صلوك الع�صوائي لالآ

يلعب دوراً حا�صماً يف م�صري اخلاليا. 

مع بداية عام 2000 اأ�ص������بحت التجارب 

من هذا النمط عديدة ج������داً بدرجة كافية 

لال�ص������تنتاج اأن تعب������ري املورث������ات يف اخللية 

أ علماء البيولوجيا  مرتبط بال�ص������دفة. وبدا

اجلزيئية يعرتفون بهذه الظاهرة. ومع ذلك، 
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ف������اإن غالبيتهم ظل يقول اإن تاأثري ال�ص������دفة 

مهم������ل واأن العمل اخللوي يظل حتديدياً يف 

حني تخلخله ب�ص������كل طفيف عملية التثبيت 

الع�صوائية للربوتينات الناظمة على املورثات. 

ولكن يف عام 2002 جاءت جتارب ميخائيل 

اإلوفيت������ز Michael Elowitz وفريقه من 

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لتربهن اأن مكانة 

أ�صا�ص������ية  ال�ص������دفة يف عمل املورثات مكانة ا

وكبرية ولي�ص������ت هام�صية. فقد بينت جتارب 

ه������ذا الفريق اأن خلية ما م�ص������كلة بالطريقة 

نف�ص������ها التي �ص������كلت بها خلية اأخرى، ميكن 

 من 100 اإىل 1000 م������رة اأكرث من 
ّ

اأن تع������رب

خرى ع������ن مورثة معطاة. وبالتايل  اخللية االأ

أو �صلوك اجلينات، وبالتايل اإنتاج  فاإن تعبري ا

الربوتينات هي ظاهرة تتم ب�ص������كل ع�صوائي 

متاماً داخل اخللية. 

فكيف نف�رس بالت������ايل بقاء الكائن احلي 

متع�ص������ية منظمة رغم ه������ذه املكانة الكبرية 

لل�ص������دفة فيه؟ اإن التحدي يكمن يف الواقع 

يف فهم كي������ف ي�ص������بح »ال�ص������عوائي مقنناً« 

باجت������اه نتائج قابلة للتنب������وؤ. ويرى عدد من 

الفرق العلمية يف العامل اأن ال�صدفة اجلزيئية 

يف اخللي������ة اأمر ال غنى عن������ه يف منو وعمل 

املتع�صيات احلية. ويرى جان جاك كوبييك 

Jean-Jacques Kupiek اأن متايز خاليا 

أو  اجلن������ني اإىل خالي������ا دم وخاليا ع�ص������بية ا

غريها ينتج عن �ص������ريورة مماثلة لال�صطفاء 

الطبيع������ي. وتتم هذه العملية اال�ص������طفائية 

ب�ص������بب وج������ود تن������وع وتعدد خل������وي يرتكز 

على ال�ص������دفة والع�ص������وائية. وحتر�س هذه 

طروحة بالتاأكيد رف�ص������اً بني الكثريين من  االأ

علماء البيولوجيا الذين ال يزالون ينتمون اإىل 

النظرة التحديدية وياأبون الت�صكيك باأ�ص�صها 

يف البيولوجيا احلديثة. وهو و�ص������ع يذكرنا 

بالتاأكي������د بالفيزي������اء قبل انبث������اق النظرية 

الكمومية يف بداية القرن الع�رسين. 

متى بداأت احلياة؟

ولكن اإذا كانت ال�ص������دفة قائمة يف قلب 

جابة  احلي������اة، فمتى ب������داأت احلي������اة؟ اإن االإ

ن معامالت  ت�ص������بح اأكرث �ص������عوبة بكث������ري، الأ

ن�صوء احلياة البيولوجية كما نفهمها ونعرفها 

اليوم ت�ص������بح اأكرث �ص������بابية وات�صاعاً، بل اإن 

احلياة نف�ص������ها ت�ص������بح مفهوم������اً يحتاج اإىل 

املراجعة واإعادة النظر. فبداية احلياة مل تكن 

وىل، وال مع اأوىل الكريات  مع املتع�ص������يات االأ

املنغلق������ة على نف�ص������ها، بل ولي�������س مع اأوىل 

مينية، بل  أ�صكال الربوتينات اأو احلمو�س االأ ا

أك������رث من ذلك فه������ي بالتاأكيد ترجع اإىل ما  وا

قبل ن�صوء التعقيدات اجلزيئية يف الكون. 

اأال نلمح ع������رب تعقيد التفاعالت الكونية 
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تل������ك  �ص������عة  واالأ اجل�ص������يمات  ب������ني  وىل  االأ

احلركة املتنامية من الت�ص������ابك والبناء، تلك 

احلركة التي قامت عل������ى مليارات مليارات 

املجموعات املت�ص������ادمة يف طاقات وظروف 

متماثلة، ف�ص������كلت م������ا ي�ص������به اإىل حد كبري 

التحوالت العظيمة يف انك�ص������ارات التناظر 

التي ن�ص������اأ عنها تنوع������ات وجتمعات الكون 

الذي نعرفه. نقر اإن ال�صدفة كانت يف قلب 

ت�ص������كل هذا النموذج من الكون وهذا الن�صق 

م������ن التعقي������د، ونقبل اأن التط������ور اجلهاري 

للك������ون كان قائم������اً على بناء ع�ص������وائي يف 

جوهره بالن�صبة للتفاعالت الفردية وللعنا�رس 

الداخلة يف جوالت ال تنتهي من الت�صادمات 

والتحوالت. لك������ن يف النهاية، ينتج عن هذا 

الدفق الهائل من الطاقة الع�ص������وائية انتظام 

ي�ص������كل بنى ومناذج منت�������رسة عرب الكون. اأال 

ي�صكل ذلك منطاً للحياة �صابقاً لنمط احلياة 

الذي ن�صميه احلياة املتع�صية؟ 

ال ميكننا جتاهل الت�ص������اوؤل الكبري حول 

أو الذكاء الكامن، اأو  اإمكاني������ة وجود الوعي، ا

الربنام������ج املحرك، وراء ه������ذا الدفق الهائل 

الذي يولد النظام من الفو�ص������ى. لكن، قبل 

جابة على هذا الت�ص������اوؤل، لنتذكر  حماولة االإ

لية الت������ي بني عليها الكون  باأن مفهومنا لالآ

تغري، واأن ميكانيكية التطور التي متثل ال�صكل 

التحديدي ت�ص������طدم بنتائج التطور نف�ص������ها 

التي تولد نتائج ال ميكن لل�صببية التحديدية 

تف�ص������ريها. باملقابل، فاإن الديناميكية، التي 

أي�ص������اً يف البيولوجي������ا باملفه������وم  ارتبط������ت ا

التحدي������دي، تتجاوز اليوم اإطارها ال�ص������يق 

املمثل يف تفاعالت اأعم������ق بني »املنظومات 

كعنا�������رس« وركائزها املعلوماتي������ة والبنيوية، 

لتلحق بركب الديناميكي������ة الفيزيائية حيث 

�صا�صي وراء  ي�صبح ال�ص������وا�س هو املحرك االأ

الظاه������رات الطبيعية واحليوي������ة على حد 

طار، الذي ال  �ص������واء. اإن الوعي يف ه������ذا االإ

عمق، ميثل  ينف�صل عن احلياة مبفهومها االأ

كمون ال�ص������دفة يف قلب التكوين والظاهرة. 

وعلى هذا، ف������اإن الوعي كان يف بدء الكون، 

كما كانت احلياة يف بدء الكون. 

1-	 	La	Recherche،  336،  novembre،  2000.
راجع اأجمل ق�صة للكون، تاأليف هوبرت ريفز واآخرون، ترجمة مو�صى ديب اخلوري، دار اأكادمييا اإنرتنا�صونال،   -2

1999، بريوت. 
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ي�ص������ُح �أن نطرح روؤيًة تعريفية )للرت�ث وللذ�كرة( و�أن نقرتح جماالً تفعيلياً 

نَّ �لعاملَ دخَل يف طور تقني يختلف عن كل �لع�صور 
أ حلركتهما معاً.. خا�ص������ًة �

�ل�ص������ابقة،فقد بات������ْت �ل�ُسعات ت�ص������غط �جلغر�فيات وت������رتك �لتاريَخ دون 

تو��صل..

 حتكُمنا يف حلظتنا �حلا�������سة �أموٌر موؤكدة، هي مبثابة حتمياٌت �نبثقت 

ن يف مركز هذه  ر�������ض، ولعلنا �الآ من �لتطور�ت �ملت�ص������ارعة �لتي �جتاحْت �الأ

ول من �لق������رن �حلادي و�لع�سين  �حلتمي������ات وزمنها.. �إنها نهاي������ُة �لعقد �الأ

باحثة يف الرتاث العربي )�ص�رية(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

الرتاث والذاكرة

اإخراٌج معريف لـ عالقة جديدة

د. بغداد عبد املنعم

❁
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ول من  املي������ادي.. وه������ي كذلك العق������د الأ

لفية امليادية الثالثة.. واإ�سامياً نكون قد  الأ

دخلن������ا يف الربع الثاين م������ن القرن الهجري 

اخلام�س ع�������ر.. هذه الروزنام������ه املطولة 

حتاوُل اأن تقول اإنَّ اللحظات نف�س������ها لي�سْت 

هي نف�ُس التاريخ ول نف�ُس امل�ستقبل.. 

اإذن، هي روزنامه ن�س������بية.. اأزمانُها غري 

متكافئ������ة، فالزم������ُن الغرب������ي )العاملي!( هو 

أنتج الت�سارعات واأطلقها،  املهيمن وهو الذي ا

ر�س:  أنت������ج �س������يئني جديدين يف تاري������خ الأ وا

عام اجلديد،  لكرتوني������ة والإ املعلوماتي������ة الإ

وه������ي بع�������سٌ م������ن احلتميات الت������ي حتكُم 

)حلظتَنا( ومتلوؤها باإرادتها وقراراتها!!

اإذن، هي روزنامه ل توؤدي زمناً فح�سب، 

بل تَ�ِس������فُّ عن فروقات ون�س������بيات.. فنف�ُس 

هذا الزمن ل يع������ود مهيمناً ول منتجاً حني 

ٌن  زَّ يغدو زمناً عربياً اإ�س������امياً! ب������ل هو ُمَ

بحمولته التاريخية من الوزن الثقيل وفيها 

حمال الرتاثي������ة.. وهذا املخزون هو  تلك الأ

أمُرنا الداخلي كرتاث وكذاكرة.. ل تنفع معه  ا

ننا من  القطيعة ول التجاهل ول الت�سطيح لأ

دونه نك������ون با )حلظة(.. با حلظة قادمة 

ت�سُعنا فوق الروزنامه اجلديدة للعامل.

ويف ح������ني دخ������ل )ال������رتاث( مبك������راً يف 

توظيفات ودرا�س������ات ويف مقرتحات كثيفة، 

ف������اإنَّ )الذاكرة( كمفهوم وكم�س������طلح فكري 

ثقايف مل يتبلور اإال موؤخ������راً.. فخرج وت�رسب 

دبية والن�س ال�ص������عري اأكرث  من ال�رسديات االأ

مما جتلى كم�ص������طلح فكري اأو كم�ص������طلح 

رديف للرتاث..

وعملي������ُة لق������اء )الرتاث( م������ع )الذاكرة( 

ن�ص������تطيع اأن نت�صورها وكاأنها مقاربة ما بني 

فق الف�صائي  الرا�ص������خ العري�س املتجذر واالأ

املتحرك ب�صحبه و�صعاعاته وعتقه املتغري من 

أو لعل������ه مقاربٌة ما بني  حلظ������ة اإىل حلظة.. ا

احلقيقي املُتَج�ص������د والال حمدود.. بني اأمٍر 

مت اإنتاج������ه واأمٍر حي مرتبط بالنب�س.. هذه 

املقاربة ما بني )الرتاث والذاكرة( �ص������تعتمد 

اإىل ح������د كبري على م������ا نعبئُها ب������ه من روؤى 

جتديدية.. واإذاً البد من حلظة مو�ص������وعية 

مع هذين املفهومني.. وحلظة تاريخية.. ثم 

أو فتح جديد اأو حماولة تُ�ص������جل ل�صالح  نقد ا

القرن اجلديد.. رمبا!!

كتعريفـــني  والذاكـــرة  الـــرتاث   -1

تاريخيني

ال �ص������ك اأن كال امل�ص������طلحني خلعا اإىل 

حد كبري الثوَب اخلامي املعجمي ودخال يف 

نَّ ذاك الن�ص������ج اللغوي 
أ دالالت جديدة، غري ا

البعيد �ص������يمنحنا طريقة نوعية يف التاأ�صيل 

لوجودهما الراهن.. 

جاء يف الل�صان )الوارث �صفة من �صفات 

اهلل ع������ز وج������ل، وه������و الباقي ال������ذي يرث 
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اخلالئق ويبقى بعد فنائهم.. واهلل عز وجل 

ر�س وم������ن عليها وهو خري الوارثني  يرث االأ

اأي يبقى بعد فن������اء الكل... وقال اهلل تعاىل 

اإخباراً عن زكريا ودعائه اإياه »َفَهْب يِل ِمن 

آِل َيْعُقوَب«  ُدن���َك َوِلّيًا َيِرُثِني َوَي���ِرُث ِمْن ا لَّ

اأي يبقى معي في�ص������ري له مرياثي.. قال ابن 

رث والِوراث  عرابي: الِورث وال������َورث واالإ االأ

راث والرتاث واحٌد.. واجلوهري يقول:..  واالإ

والرتاث اأ�ص������ل التاء فيه واو.. ابن �ص������يده: 

والِورث والرتاث وامل������رياث: ما وِرث.. وقيل 

رث يف احل�صب..  الِورث واملرياث يف املال واالإ

وتوارثناه ورثه بع�ص������نا عن بع�������س قدماً..

ال������رتاث: ما يخلفه الرجل لورثته، والتاء فيه 

)1(
بدل الواو..

كرُْر: احلفظ لل�صيء  وجاء يف الذاكرة »الذِّ

أي�ص������اً ال�ص������يء يجري على  كرُْر ا تذكره.. والذِّ

الل�صان.. واال�صم الذكرى.. والِذكر والذكرى 

نقي�ُس الن�ص������يان.. ويُقال: اجعله منك على 

كر  ذكر وِذكر... اأي تذكر.. وقال الفراء: الذِّ

ما ذكرته بل�صانك واأظهرته.. والُذكُر بالقلب.. 

وا�صتذكر ال�صيَء: در�صه للذكر، واال�صتذكار: 

الدرا�صة للحفظ..

كُر:  وذكرُت ال�ص������يَء بعد الن�صيان.. والذِّ

ال�ص������يت والثناء.. ذكُر ال�رسف وال�ص������يت.. 

كر: ال�رسف ويف التنزيل »واإنه لَِذكٌر لك  والذِّ

ولقومَك« اأي الق������راآن �رسف لَك ولهم وقوله 

تع������اىل »ورفعن���ا ل���ك ذك���رك« اأي �رسفك.. 

نبياء  والذكر: الكت������اب.. وكل كتاب م������ن االأ

عليهم ال�صالم ذكر..

ك������ر ال�ص������الة والذكر ق������راءة القراآن  الذِّ

والذك������ر الت�ص������بيح والذكر الدع������اء والذكر 

ال�صكر والذكر الطاعة..

ْكِر«  آِن ِذي الذرِّ وقول������ه تعاىل »�ض َواْلُق���ْرا

اأي ذي ال�������رسف.. ويف �ص������فة القراآن الذكر 

احلكي������م اأي ال�������رسف املحك������م الع������اري من 

   .
)2(

االختالف«

واإذن، حتمُل هذي املعاين اخلامية اأطيافاً 

ترتب������ط ب� )الرتاث( و ب� )الذاكرة(.. فالرتاث 

متَّ التاأكيد على جوهرية معناه من كونه حالة 

م�ص������تمرة ال نهائية للخلق والكون ومن كونها 

مرياثاً نهائياً هلل �صبحانه وتعاىل.. وَجَرترْ يف 

ن�صيج املعاين املعجمية كلمُة )التوارث( وهي 

حالة اال�ص������تمرارية يف هذا الفعل، بل حالة 

اال�صتمرارية املجتمعية..

ويف اأطياف )الذاك������رة( املعجمية نلم�ُس 

آُن  ارتباطها باحلفظ وبالكالم.. وو�ِص������َم القرا

الك������رمي ب� الذكر ليظل ذاك������رًة دوماً.. ونفي 

الن�ص������يان مطلقاً عنه تلك ال�ص������فة املرتبطة 

أي�صاً. ن�صان ا باالإ

ما ذكرتُُه من ظالل تاريخية هو ما اأعتقد 

أنه روٌح ظلت قائمة يف امل�ص������طلحني.. روٌح  ا

من التجربة العربي������ة القدمية.. وذلك على 
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الرغم من اأن رياحاً غربية ال يتعدى اأقدمها 

بداي������ة الق������رن الع�رسين هي الت������ي اأوقدت 

�ص������واء يف البدء يف )ال������رتاث( حمولة اإياه  االأ

َل بتعريفات وتوظيفات..  اإىل م�ص������طلح ُحمِّ

والحقاً يف )الذاكرة(..

فكلمة )ت������راث( قدمياً مل تت�ص������من اإرثاً 

ثقافي������اً اأو فكرياً وذلك حتى خطاب اليقظة 

العربي������ة احلديثة منذ بداية القرن التا�ص������ع 

ع�������رس.. وكذلك فاإن امل�ص������طلح امل�ص������تورد 

م������ن اللغ������ات الغربية والتي قمن������ا برتجمته 

)Heritage( فاإن������ه ال يحم������ل امل�ص������امني 

وال�ص������حنات الوجدانية وااليديولوجية التي 

خ�صعت لها كلمة )تراث( العربية والنه�صوية 

اإن �صح التعبري.

واإذن، فاإن الرتاث مبعنى املوروث الثقايف 

دبي والفني  والفكري والعلم������ي والديني واالأ

هو امل�صمون الذي حتمله هذه الكلمة داخل 

اخلط������اب العرب������ي املعا�رس م������ع النفحات 

يديولوجية.. ومل يكن �ص������يءٌ  الوجداني������ة واالأ

م������ن ذلك موجوداً �ص������واء يف الداللة العربية 

القدمي������ة لكلمة )ت������راث( اأو يف امل�ص������طلح 

امل�صتورد املرتجم.

2- الرتاث.. من التناول اإىل النقد 

خري من القرن املا�ص������ي  خ������الل الربع االأ

�ص������درترْ الكت������ُب والبح������وث الفكرية حول 

)الرتاث( يف �ص������ياق ح�صوره النه�صوي، كان 

من اأهمه������ا واأكرثها �ص������يوعاً عل������ى امتداد 

املنطقة العربية بحوُث وموؤلفات ح�صن حنفي 

وحممد عمارة وحممد عابد اجلابري وحممد 

 وح�ص������ني مروة والطي������ب تيزيني 
)3(

أرغ������ون ا

وعبد اهلل الع������روي واأحمد برقاوي واآخرون 

لي�ص������وا اأقل اجتهاداً وبحثيًة.  واأ�ص������يف اأن 

هذا امل�ص������طلح مَنَترْ بقربه فروُع ودرا�صات 

بحاث التي تندرج  أن�صاق االأ من �صاللته مثل: ا

 The )ب�ص������كل حمدد ودقيق يف )تاريخ العلم

History Of Science ومنه������ا اأبحاث يف 
تاريخ العمارة واملدينة وتاريخ الطب وتاريخ 

ال�ص������يدلة وتاري������خ اجلرب وظه������رترْ كذلك 

أبح������اٌث تتعلق ب� )الرتاث غ������ري املادي( وهو  ا

.
)4(

تعريف تراثي وجَهترْ به اليوني�صكو

و)الرتاث( �صمن هذا التو�صيح والتو�صعة 

احتفظ اأكرث من ال�صابق بالبعد التحميلي من 

أيديولوجياً  كونه اإرثاً م�صرتكاً عربياً معرفياً وا

باأ�صا�س عقلي. ولكن ما �صكل ح�صور الرتاث 

ك� معرفة يف الثقافة العربية الراهنة؟؟ وهل 

كان ثمة اق������رتاح من ذلك احل�ص������ور بربط 

الرتاث بالذاكرة؟؟

ن بعدة  ح�������رس )ال������رتاث( ويح�������رس االآ

أ�ص������كال متثل الطريقة التي مت اال�صتغال بها  ا

علي������ه )كي يتم حتويل املو�ص������وع الرتاثي اإىل 

كائ������ن معريف موجود ُمنرْتَ������ج (، كان من هذه 

يديولوجي  التج�صيدات املعرفية التوظيُف االأ
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 وهما 
)5(

لل������رتاث.. والفه������م الرتاثي لل������رتاث

�ص������كالن �ص������ديدا الو�ص������وح واحل�ص������ور يف 

الو�ص������ع الرتاثي الراهن. ولئن كان التوظيف 

يديولوج������ي للرتاث قد حول������ه اإىل ذخرية  االأ

يف مواجهة، فاإن احل�ص������ور الرتاثي للرتاث مل 

ي�صكل اإال قراءة دائرية �صيقة تخرُج من الن�س 

لتدخ������َل اإليه من جديد يف ا�صت�ص������الم مطلق 

أ�صاليبه وم�صكالته وحتى ل� لغته!!  هدافه وا الأ

وال�صكالن افتقدا اإىل تخليق حوار مع الرتاث 

م������ن موقعنا الزمني والتقن������ي.. يعانيان من 

فقدين كبريين:النقد والنظرة التاريخية.

ا ال�ص������كل الثالث من احل�صور املعريف  مَّ
أ ا

عمق تاأثرياً  قدم واالأ للرتاث فلعله الظهور االأ

يف امل�صتوى البحثي.. كان ذلك هو احل�صور 

اال�ص������ت�رساقي اخلارجي للرتاث، وقد ت�صكل 

باحثوه ومنتجوه من امل�صت�رسقني وتالمذتُهم 

العرب الذين تخرجوا من املراكز واجلامعات 

)6(
وروبية االأ

م������ن التناوالت النقدية تلك التي اهتمترْ 

أربعة )الفكر  بتق�ص������يم الرتاث اإىل م�صتوياٍت ا

املنت������ج لل������رتاث – الفك������ر امل�ص������تغل للرتاث 

– الفكر امل�ص������تهلك للرتاث – الفكر الدار�س 
. وهي تق�ص������يمات مهمة 

)7(
لل������رتاث( واملبلغ 

وت�رسيحي������ة للباح������ث املفكر حمم������د اأرغون 

حاول من خاللها اأن ي�صع الرتاث واإنتاجاته 

كب������رية متداخل������ة يف معظ������م  �ص������ويات  يف 

وىل متتد  حي������ان.. وقد جعل ال�ص������وية االأ االأ

ل هذه  حتى القرن اخلام�س الهج������ري وَحمَّ

داء  ال�ص������ويَة باأداءين كانا موجودي������ن معاً االأ

بداعي الذي  داء االإ التقليدي الن�صو�صي واالأ

أنتج الن�ص������و�س العربية اجلديدة مثل ن�س  ا

اجلاحظ ون�س الفارابي ون�س البريوين ون�س 

ابن ر�ص������د.. والنظريات الريا�صية اجلديدة 

عند اخلوارزمي واجلربية والهند�ص������ية عند 

أرغ������ون اأن ثم������ة اإبداعاً  الكرج������ي. وي������رى ا

وىل  تاأ�صي�ص������ياً كان قائم������اً يف ال�ص������نوات االأ

للهجرة التي احتملت كماً كبرياً من التجارب 

واحل������وارات واملبادرات والنق������د.. هي التي 

أنتجت املجتمع اجلديد يف املدينة والقاعدة  ا

وىل من الفكر املنتج الذي ا�ص������تمر تاأثريه  االأ

ن.    حتى االآ

������ترْ هذه الطبق������ُة من مفكري  لقد اهتمَّ

الق������رن الع�رسي������ن العرب بت�ص������نيف  نهاية 

�صكال املعرفية احلداثوية للرتاث ونقدها.  االأ

َدترْ لن������ا دروباً متقارب������ات كيما نحاول  فمهَّ

الروؤيا لزمن تت�صارع حداثاته وتقنياته.. 

�ص������كال  ولعلنا نالح������ظ كيف اأن تلك االأ

املعرفية املعا�رسة التي تناولت الرتاث مل تهتم 

بالتحميل من الرتاث اإىل الذاكرة، واأعتقد اأن 

ال�ص������بب يف ذلك يعود ومنذ قرن من الزمن 

ن اإىل اأن التعامل مع الرتاث �ص������واء 
وحتى االآ

يديولوجي والرتاثي  كان داخلياً )ال�صكالن االأ
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للرتاث( اأو خارجياً )اال�صت�رساقي 

وامتدادات������ه( مل ت�ص������كل ناق������اًل 

حياً للنب�������س التاريخي فبقيت 

�ص������كال ال�صابقة خارجيًة  كل االأ

باملعنى اجلوه������ري فلم تتعامل 

مع اجل������زء احل������ي الباقي من 

ن�ص������ان  ال������رتاث املحمول مع االإ

)الذاك������رة(.. واإن فتح القنوات 

ب������ني ال������رتاث والذاك������رة وبناء 

قن������وات جديدة تعن������ي اإىل حد 

كب������ري الو�ص������ول اإىل املعنى يف 

الن�������س الرتاثي من الن�س ذاته 

وجتاوز التحميل امل�ص������بق �صواء 

يديولوج������ي..  االأ أو  ا الرتاث������ي 

من  التاريخ������ي  التحلي������ل  ث������م 

خ������الل رب������ط الن�������س مبجاله 

الثقافية  الزمن������ي ومبرجعياته 

وال�صيا�صية واالجتماعية، وذلك 

جل تاأ�صيل ح�صور هذا الن�س  الأ

يف �صورة جديدة وبعالقات جديدة من اأجل 

اأن يكون معا�رساً لنا. 

اللحظ������ة الراهن������ة يف تاريخن������ا العربي 

احلديث ما زالت حلظة نه�صوية.. والنه�صة 

ال تنطل������ق من فراغ بل البد لها من االنتظام 

يف تراث، االنتظام يف تراثنا بعد اإح�ص������اره 

اإىل حلظتن������ا عرب الدرب العقالنية والنقدية 

الواعي������ة لهذا الزم������ن اجلديد احل�ص������ا�س 

مبالبا�صاته ال�صديدة.

)الذاكـــرة(   م�صطلـــح  مـــن  مقاربـــة   -3

كرديف للرتاث  

تتقاط������ع عل������ى كلم������ة )الذاك������رة( فروع 

علمي������ة: عل������م النف�������س – عل������م االجتم������اع 

ثار  نرثوبولوجي������ا – التاري������خ – علم االآ – االأ
– اجلماليات – البيولوجيا – الرتبية..
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وقد اأدى هذا التنوع اإىل ذهاب البحوث 

يف م�ص������ارات كثيف������ة وخمتلفة عن بع�ص������ها، 

فهناك امل�ص������توى ال�ص������يكولوجي وامل�ص������توى 

البيولوج������ي وفيه������ا بعدان البعد الع�ص������بي 

الفيزيولوجي والبعد البيوكيميائي.. وهناك 

امل�صتوى ال�صرباين )مدخل النظم(..

للذاك������رة  العري�ص������ة  التعريف������ات  يف 

هناك: التذكر ث������م االحتفاظ ثم التعرف ثم 

اال�ص������رتجاع ثم الن�صيان.. وثمة عملية مهمة 

عالية ت�ص������تخدمها الذاكرة ه������ي )الرتميز( 

َفترْها ال�ص������يكولوجيا باأنها �صل�ص������لة  وق������د عرَّ

من العمليات املنطقية ت������وؤدي اإىل االختزال 

بقاء على ما هو جوهري فقط.. واالإ

�ص������ياء الطبية املتعلق������ة ب� الذاكرة  من االأ

وجود جهاز دماغي متخ�ص�س يقوم بوظيفة 

ا�صتقبال وحتليل املعلومات واإجراء املقارنات 

بني املعلومات اجلدي������دة الواردة واملعلومات 

ال�صابقة املختزنة..

كرث اأهمية  فالذاك������رة هي اخلا�ص������ية االأ

ن�ص������ان تعالج التاأثريات  للجهاز النف�ص������ي لالإ

ُزَها وحتتف������ظ بها، حيث  واملعلوم������ات وتَُرمِّ

ت�صتخدم يف ال�ص������لوك املقبل عند احلاجة.. 

والذاك������رة هي التي ت�ص������من وح������دة وكلية 

ال�صخ�صية..

اإذن، اإنَّ التعق������د التدريج������ي لل�ص������لوك 

واالرتق������اء الدائ������م به يتحقق ب�ص������بب تراكم 

اخلربة الفردية والنوعية واالحتفاظ بهما.. 

وال�صلوك )مبا فيه ال�صلوك املعريف وف�صائه 

داء الثقايف اخلا�س والعام(  الوا�ص������ع من االأ

حتدده اخل������ربةُ ال�ص������ابقة اأي )الذاكرة( من 

خ������الل تاآزرها م������ع التفكري وا�ص������تخدامها 

آلياته.. لطرائقه وا

دور الذاك������رة ال يقت�������رس على ت�ص������جيل 

و�صغط ما كان يف املا�صي فقط.. بل يتفاعل 

دوره������ا يف اأي فعل حيوي نريد القيام به يف 

ن الفعل وجريانه وحتقق  الوقت احلا�رس، الأ

اأهداف������ه يتطلب بال�������رسورة االحتفاظ بكل 

عن�رس  من عنا�رسه لربطه مبا �ص������بقه ومبا 

�ص������ياأتي بعده.. ومن دون ه������ذا الربط فاإن 

التعلم والتطور غري ممكن.. واإنَّ م�ص������طلح 

الذاكرة )MEMORY( ي�ص������ري اإىل الدوام 

ثار اخل������ربة.. وم������ن دون التعلم  الن�ص������بي الآ

والتلقي يتوقف تدفق املعلومات عرب قنوات 

االت�صال املختلفة وتتحول الذاكرة اإىل )ذاكرة 

اجرتارية(.. 

عل������ى  تعتم������د  الذاك������رة  اأن  ونالح������ظ 

)الت�ص������وير ال�ص������معي( فحتى لو دخلت على 

أو �صمعية فاإنها  أو مل�صية ا �ص������كل �صور ب�رسية ا

ترتجم اأو حُتول اإىل �ص������ور �صمعية اإذا كانت 

أو �ص������هلة التحول اإىل ذل������ك.. ولعل  قابل������ة ا

ن�صان تتحول  ال�ص������بب يف ذلك اأن خربات االإ

أوتوماتيكية اإىل )كالم( والكالم �رس  بطريقة ا
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بد(.. والذاكرة  بقاء اخلربة حمفوظًة اإىل )االأ

وهي 
 )8(

طويلة املدى تخ�صع لقوانني التفكري

بدورها ت�صاند التفكري..

�صطعترْ هذه الكلمُة على نحو الفت منذ 

أبعد تقدي������ر ولي�س منذ  ب�ص������عة عقود على ا

وقت مبكر كم�ص������طلح )الرتاث( الذي جل�س 

عل������ى عر�س خط������اب النه�ص������ة العربية وما 

زال.. 

خرجترْ كلم������ُة )الذاك������رة( كحالة قائمة 

بذاتها م������ن الن�س الروائي وال�ص������عري قبل 

خرى  اأن تت�ص������لل اإىل بع�������س الن�ص������و�س االأ

وال�ص������ينمائية  التلفزيونية  كال�ص������يناريوهات 

والرباجمي������ة.. وكذل������ك بع�������س الن�ص������و�س 

اخلا�ص������ة الذاتية.. وكذلك قب������ل اأن تدخل 

على ا�ص������تحياء يف عناوين اأبحاث اجتماعية 

تاريخية.. لكني مل اأجدها كم�صطلح مرتبط 

بال������رتاث.. ويبدو اأن ه������ذه العملية الرابطة 

بينهما هي مو�صوُع هذه الورقة اأو حماولتُها 

يف تاأ�صي�س ذلك.. 

الذاكرةُ �صا�ص������عة وما�ص������ة ت�ص������به لوحَة 

ال�ص������ماء باقي������ة لكنها غري ثابت������ة، تعزيزها 

واإغناوؤها هو يف ت�ص������عيد دور املثقف املبادر 

وامل�ص������كل ل� اللغ������ة اأحيان������اً.. املتحرك بني 

الر�ص������وخ الرتاثي الَعامِل املكتوب وبني الرتاث 

غري املادي ذي االمتدادات ال�صعبية واملحلية 

الكبرية وبني الذاكرة احلامل النهائي للغيوم 

ر�س. تية من تلك االأ وال�صحب والعنا�رس االآ

اأن )الذاكرة( كم�ص������طلح فكري  وحق������اً 

مل يج������ِر التعامل معها يف احلق������ول الرتاثية 

نَّ وجودها قائٌم 
أ والفكري������ة البحثية.. غ������ري ا

بالطبع.. وقد ت�صكلت الذاكرةُ العربية كواقٍع 

ذهن������ي وكاأداٍء مبا�رس للمجتمع������ات العربية 

كمجموعة من الت�صورات الغام�صة واملفككة 

حوال حَملَترْ  غري املتوا�ص������لة.. ويف اأح�صن االأ

الذاكرةُ )�صكاًل تراثياً ما( وحملترْ املجتمعاُت 

أن������ه  داَء الن������اجت عنهم������ا عل������ى ا العربي������ة االأ

جمموعة م������ن التقاليد واالأخالق.. ثم اإطاراً 

ئمة  حكام وال�رسائع التي ا�صتنبطها االأ من االأ

املجتهدون.. وكذلك كمجموعة من اخلربات 

ال�صعبية املتوارثة من احلرف والفنون.. وهو 

املعنى الذي �ص������لطت اليوني�صكو عليه �صوءاً 

كثيفاً.       

وعل������ى الرغم م������ن اأين مل اأج������د تعريفاً 

عربياً للذاكرة كردي������ف متفاعل مع الرتاث، 

ف������اإين وج������دُت انطباعات ذاتي������ة يف تقدمي 

عابد اجلابري لكتابه )حفريات يف الذاكرة( 

».. ومبا اأن وقائع احلياة ال�صخ�ص������ية، وكذا 

االجتماعية العام������ة تتحول مبجرد وقوعها 

ن�ص������ان ترتاكم مع  اإىل ذكريات يف )نف�س( االإ

مرور الزمن وتتدافع ويغطي بع�ص������ها بع�صاً 

أو يلغيه، فاإن ما تبقى  أو يخنقه اأو ميح������وه ا ا
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أ�صبه ما تكون  �صامداً.. بعد ا�صتبطان وتاأمل، ا

ثرية التي متكنت بهذه الدرجة اأو  بالقطع االأ

تلك من مقاوم������ة عوامل التحلل واالندثار.. 

أثرية وال  و�ص������ط ما تراكم حولها من مواد ال ا

)9(
تاريخية..«

ويف نف�س كتابه ال�ص������ابق ح������ني  حديثه 

عن الن�س امل�ص������تند اإىل الذاكرة باأنه »عملية 

تتعاون عليها عدة عنا�رس: هناك اأوالً ال�صياق 

الذي تو�ص������ع فيه الذكرى، وهو جمرى حياة 

يُعاد بن������اوؤه، وتقوم فيه الذاكرة بدور، ويقوم 

في������ه العقل املحل������ل واملوؤول ب������دور، وهناك 

ثانياً الداللة االجتماعية والنف�ص������ية للذكرى 

يف عالقته������ا م������ع مكوناتها اخلا�ص������ة بعداً 

ن�ص������ان كاإن�صان، وبعداً  اإن�ص������انياً يحيل اإىل االإ

اجتماعي������اً يحيل على مرحل������ة من مراحل 

التطور االجتماعي.. وهناك ثالثاً لغة العر�س 

)10(
أ�صاليب التاأويل..« وا

نَّ ما ق�ص������ده 
أ نرْ نالحظ ا

أ من ال�ص������هولة ا

املفك������ر الكب������ري هنا ه������و الذاك������رة الذاتية 

ن�ص������ان.. وهي جزءٌ من  املح������دودة بحياة االإ

التجربة العربية املعا�رسة مع الذاكرة تعاملت 

نية �صواء كانت  بها اإىل حد ما مع الذاكرة االآ

فردية اأو جمعية.. 

لكنَّ هذا املعنى ينزاح عن مو�ص������وع هذه 

الورقة واملعن������ي بذاكرة تواكب تراثها الهائل 

آنية وال ق�ص������رية.. ولعل  الطوي������ل.. لي�ص������ت ا

نية..  جتربة اجلابري هي ن�ٌس يف الذاكرة االآ

وثمة وم�ص������ات يف نف�س الن�صق ا�صتندت اإىل 

أو لعلها ال�ص������رية الذاتية..  الذاكرة احلياتية ا

دوارد  ف������ال يغيُب عن������ا )خ������ارج امل������كان( الإ

�صعيد..

وكانت جتربة اأمني معل������وف يف الرواية 

التاريخي������ة التي متَحترْ م������ن الرتاث العربي 

�ص������المي جترب������ة نوعي������ة تقاطعت على  االإ

دب  منطقة جتمع بني ال������رتاث والذاكرة واالأ

والنفحة اال�ص������ت�رساقية.. واأعتقد – مبدئياً 

ن الذي فيه  دبي املَُهجَّ – اأن هذا احل�صور االأ
ن������اجٌت معريف تراثي مل يُ�ص������اهم يف اإعادة بناء 

ذاكرة عربية.. وه������ي اأعمال حتتاج منا اإىل 

عملية نقدية طويلة..

�ص������د ُقرباً من  خري هنا هو االأ اأخ������رياً واالأ

مو�ص������وع هذه الورقة.. تاأتي )جتربة جمال 

�صد اأ�صالة يف ن�س اأدبي  الغيطاين( وهي االأ

َ ما بني الرتاث والذاكرة و�ص������كل ن�ص������اً  َج�رسَّ

روائياً معا�رساً.. ولعل حموٌر عنوانه )الغيطاين 

والذاكرة( هو مو�صوع ي�صتحُق التعمق وحده 

بخ�صو�صياته يف ا�صتح�صار بقايا الوجود من 

ثنايا الزمن واإعادة خلقها عرب ن�س جديد.. 

يق������ول الغيط������اين »اأي قانون خف������ي يحكُم 

الذاكرة، يُرتبها، ينظُم م�صمونها، يخفي ما 

يخفي، ويظهر ما يُظهر، يدفع بهذه املالمح 

اإىل بوؤرة الوعي ويُخفي ا�ص������م �ص������احبها، اأو 
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ي�ص������مح لال�ص������م بالظهور ويطم�س املالمح، 

ف�صاح عما احتوته اللحظُة ال�صاردة واإفناء  االإ

أبداً، اأي  أنها لن تبيد ا ِحقب حميمة ظنن������ُت ا

أ�صئلٌة اإ�صكالية    ا
 )11(

ترتيب؟ اأين؟ من يُرتب؟؟«

�صئلَة الكربى وحني  دب يطرُح االأ �صوئية! واالأ

جابة قد  جابة.. اأو حني نحاوُل االإ يحاوُل االإ

نح�صل على جتربة نوعية غري م�صبوقة.. يف 

كنه )الذاكرة( كما ميكن اأن تَُهنرَْد�ُس القنواُت 

بينها وبني الرتاث.   

وقد قمُت بكتابة عدد كبري من الن�صو�س 

الطويلة والق�ص������رية املن�صورة يف كتبي اأو يف 

املجالت وال�صحف تتعلق باأمرين معاً: تاريخ 

)12(
العمارة وذاكرة املدينة.

�ص�ض  4-  ال�صـــكل اال�صت�رساقـــ�ي.. مل ُي�ؤ

�صيئًا يف ذاكرتنا

العربية  احل�ص������ارية  النه�ص������ُة  ح������ازت 

�صالمية واكتنزترْ املخزوَن الثقايف العلمي  االإ

الكتاب������ي والب�������رسي لكل املناط������ق املفتوحة 

اإ�ص������المياً وللمناط������ق التي بقي������ت متاخمة 

�ص������المية وذل������ك بدءاً من  حلدود الدولة االإ

خمزون������ات مت�ص������ابكة ومتقاطع������ة م������ا بني 

اليوناين والالتيني وال�رسياين ثم الفار�ص������ي 

والهن������دي وكثري من جي������وب مهمة لثقافات 

قدمية جداً كانت ما ت������زال قائمة برتاثاتها 

وكتبه������ا واأطبائه������ا وعلمائه������ا.. ولعل هذه 

العمليات النقلية واال�ص������تيعابية ا�ص������تغرقت 

أ بعد  وىل بعد الهجرة ليبدا القرون الثالثة االأ

بداعي اخلا�س باحل�ص������ارة  ذلك االنبثاُق االإ

�صالمية..  العربية االإ

لقد جَرترْ عمليُة حيازة بعد ذلك بقرون 

عديدة ولكنرْ ب�������رسوط وظروف تختلف عن 

نَّ املخزون 
أ ترْ اإىل ا دَّ

أ ظروف التجربة العربية ا

املخطوط العربي الهائل انتقل جتاه اأوروبة، 

وكان لهذا االنتقال نقاطه اجلغرافية واأزمنته 

املختلفة، فقد ح������دث مبكراً عرب املجابهات 

خالل احلروب ال�ص������ليبية.. ث������م عرب نقاط 

أندل�ص������ية وا�ص������تمرت هذه االنتقاالت لفرتة  ا

ن.. طويلة ورمبا حتى االآ

هذا االنتقال للمخزون العربي مل يخ�صع 

للرتجمة فق������ط، كما حدث قبيل النه�ص������ة 

�ص������المية م������ن ترجم������ة لل������رتاث اليوناين  االإ

أنه دخل يف جهد  والفار�صي، لكنَّ الفرق هنا ا

أنتجت  بحثي غربي هو )اال�صت�رساق(.. وقد ا

هذه املرحلة كم������اً )ونوعاً( من الدرا�ص������ات 

ترْ على ال������رتاث العربي  بح������اث التي متَّ واالأ

ترْ عل������ى املخطوطات  خارج اأر�ص������ه.. اأي متَّ

أنواعه������ا ومتَّ حتوي������ل نتائجه������ا جتاه  ب������كل ا

اأهداف غربي������ة نوعي������ة..!  ومل تكن احلالة 

�ص������المية الواقعية لتعني �ص������يئاً  العربي������ة االإ

للغرب.. �ص������وى جغرافية غنية باخلامات.. 

خا�ص������ة حني تراجعت ال�ص������لطة الدينية يف 
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اأوروبة وتقدمت ال�ص������لطة ال�صناعية ومن ثم 

أ�صمالية.. برزت الرا

اإذن، حتمي������ٌة قدمي������ٌة – جدي������دة حتكُم 

نتاج املع������ريف للرتاث  ج������زءاً م������ن تاري������خ االإ

أو الذهنية  لية ا أو االآ العربي.. اإنها الطريقُة ا

نرْ يُ�ص������درها اإلينا يف 
أ التي ا�ص������تطاع الغرُب ا

درا�ص������تنا لرتاثنا، وقد متَّ تقدمي وتفعيل هذه 

وىل  الذهنية ع������رب مرحلتني متتابعت������ني، االأ

بحاث اال�صت�رساقية ونتائجها  الدرا�صات واالأ

لَترْ اإىل املرحلة الثانية :وخالل  وهي التي ُحمِّ

هذه املرحل������ة املبا�رسة واحلديثة من الوجود 

�ص������المي منذ  الغرب������ي يف النطاق العربي االإ

العق������د الثاين من القرن الع�رسين متَّ و�ص������ع 

نتائج اال�صت�رساق البحثية اإىل جانب تاأ�صي�س 

كليات ومراكز علمية ذات طابع غربي. 

ويف مرحل������ة الحق������ة مت اإع������داد كوادر 

بحاث  در�َصترْ حتقيَق املخطوطات واإعداَد االأ

عنها باإ�رساف اأوروبي لتُوؤ�ص�������س ب�صَع مراكز 

بداأت تهتم بدرا�ص������ة الرتاث العربي باأ�صماء 

همي������ة بدءاً من )تاريخ  وعناوين متفاوتة االأ

العلم( اإىل ت�صكيل تاريخات فرعية منها مثل 

تاريخ العلوم الهند�صية وتاريخ العلوم الطبية 

ثار. وقد  �صا�ص������ية.. واالآ وتاري������خ العل������وم االأ

أجُِنَزترْ اأبحاٌث ودرا�صات لكنها مل تن�صِو حتى  ا

ن حتت ا�صرتاتيجية بحثية موحدة متتلك  االآ

أ بتحقيق  أوله اإىل منتهاه.. وتبدا ما لديها من ا

اأهداف هي وا�صعتُها.

اإذن، م������ن دائرة مفه������وم )العاملية( انبثَق 

)اال�ص������ت�رساُق( كمنظومة تفكريي������ة ثقافية.. 

ول�صنا هنا يف مو�صِع التعمق يف اال�صت�رساق.. 

، كان لهذه )املوؤ�ص�صة!( تاأثريٌ كبري جداً يف  لكنرْ

أنها غا�صت  الثقافة العربية املعا�رسة �صيما وا

يف النتاج الثقايف املخطوط للح�صارة العربية 

اأ�صخم  �ص������المية )والرتاث املخطوط هو  االإ

وج������ود مادي من ه������ذا ال������رتاث( واأخرجته 

ول مرة مطبوعاً ومن�ص������وراً بكثافة..  هي والأ

اأخرجته موؤ�ص�صُة اال�صت�رساق باآلياتها البحثية 

وا�ص������رتاجتياتها الثقافية، فق������د اأطلَّترْ بقوة 

على )ت������راث هائل( اأطلَّترْ علي������ه من نوافذ 

أُِخَذترْ كثرياً  ندل�س.. ومن نوافذ ع�صكرية ا االأ

وروبي������ة!( وذلك  بع������نِي اعتب������ار )العاملية االأ

بعد مف�ص������لني حا�صمني عربيني اإ�صالميني.. 

مف�صل حطني ومف�صل عني جالوت. 

لعل التناول )اجلديد( للرتاث يحتاُج اإىل 

اإعادة قراءة للدرا�صات اال�صت�رساقية ا�صتناداً 

اإىل منط بحث������ي نقدي وعنواناٍت جتديدية، 

واإىل تق�صيمات زمنية علمية وثقافية.. 

اإن جتاوز ال�صكل اال�صت�رساقي من )تناول 

أ وتتبلور من ت�صنيع وبناء منهج  الرتاث( تبدا

نقدي له������ذا ال�ص������كل يتجاوز ال�ص������دامات 

امل�ص������بقة اخلارجية.. فاال�ص������ت�رساق ولد من 
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رح������م العاملي������ة الثقافي������ة الت������ي ُحققت لها 

الوحدةُ واال�ص������تمراريُة واأ�صحت هي التاريخ 

ن�ص������اين كله مبنبعه  العام الر�ص������مي للفكر االإ

وه لها اأي املنبع اليوناين 
َّ

الوحيد الذي �ص������ري

يف جتاهل م�صتمر ودائم للوجود احل�صاري 

ال�صا�صع واملوؤثر لباقي احل�صارات يف العامل، 

ويب������دو اأن ه������ذه العاملية املتطرف������ة مل تقبل 

خ������ر اإال بجعل من�ص������وبه واإحداثياته يف  باالآ

مواقع هام�ص������ية ومعزولة.. وعلى الرغم من 

اأن ثمة اختالف������ات منهجية رافقت موؤرخي 

الفكر يف اأوروبة ومنهم امل�ص������ت�رسقون، على 

الرغ������م م������ن هذا االخت������الف فاإنه������م ظلوا 

وروبية  يتحرك������ون داخ������ل اإطار املركزي������ة االأ

بكل ما نتج من �صلوكهم ومناهجهم املختلفة 

التي امت������دت من املنهج التاريخي اإىل املنهج 

أو  الفيلولوجي )حتقيق الن�ص������و�س اليونانية ا

الالتينية( اإىل املنهج الفرداين.. 

وهك������ذا الت�ص������قترْ ب� )ال������رتاث العربي( 

�صورةٌ ع�رسيٌة ا�ص������ت�رساقوية مل يُ�صارك فيها 

امل�ص������ت�رسقون فق������ط بل جيل م������ن الباحثني 

العرب تبعهم واقتفى اأثرهم واأحياناً بعمائية 

تعك�س مظهراً م������ن مظاهر التبعية الثقافية 

قل على �صعيد املنهج والروؤيا.. على االأ

أية ذاكرة  مل يُ�صاهم اال�ص������ت�رساق يف بناء ا

ن  تتعلق برتاثن������ا.. وهذا باعتقادي طبيعي الأ

العملي������ة اال�ص������ت�رساقية على ال������رتاث بقيت 

ن�صان  عملية خارجية وورقية.. غري معنية باالإ

وال بالذاك������رة املجتمعي������ة، والذاكرةُ وبناوؤها 

مهمٌة داخلية عظمى ال تعني اإال اأهلها.

ول������ن اأتطرق مطوالً اإىل ما تركته العاملية 

الثقافية ومن �صمنها اال�صت�رساق من خطوط 

عري�ص������ة غط������ت عل������ى اإمكانية احل�ص������ور 

احلقيقي لل������رتاث العربي ورمب������ا غريه من 

تراثات العامل.. من هذه اخلطوط العري�صة 

امل�ص������هورة تقدي�������س امل�ص������در اليون������اين اإىل 

درجة حتويله اإىل م�ص������در مقد�س ح�صاري 

أيقونات علمية  ووحيد وحتويل رم������وزه اإىل ا

وميثولوجية و�صعرية.. وقد تبعنا ذلك اخلط 

آمنا به وت�رسبترْ اإىل ذاكرتنا ال�صطحية معظُم  وا

نَّ 
أيقوناته������م الفنية والفل�ص������فية وغريها وكاأ ا

أو اأمراً مفروغاً  ذلك اأم�ص������ى قدراً مق������دوراً ا

أيقونات  منه.. يف حني امتلك الرتاث العربي ا

�ص������ديدة اللمعان يف ال�صعر امللحمي وال�صعر 

جناز الهند�صي واملعماري..  الرومان�صي.. واالإ

مل يتم تثبيتها وتفعيلها يف ذاكرتنا. 

اإن عملية االنتقال م������ن الوجود الرتاثي 

ال�ص������كوين اإىل معرف������ة تراثي������ة حركية تعيد 

بناء الذاكرة هي عمليٌة �ص������ديدة التفا�ص������يل 

و�صديدة التخ�ص�������س.. اأكادميية مبقدار ما 

مد  هي ن�صالية.. هي عملية نقدية طويلة االأ

ل� )العاملية الثقافية( بق�ص������د طرح تعريفات 

جديدة اأكرث عدالً ودقًة وعلمية. 
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اال�صرتاتيجيـــة  البحـــ�ث  فقـــدان   -5

الرتاثية 

طوال ق������رن ونحن نتوج������ه اإىل )تراثنا( 

أو �صخ�ص������ياً..  أو ارجتالياً ا توجهاً ع�ص������وائياً ا

ولعلَّ اأمرا�ص������اً بحثية عديدة اعرتتنا بع�صها 

ن.. انق�صى واأكرثها باٍق حتى االآ

اأبحاٌث ودرا�ص������ات وكت������ب وخمطوطات 

، كل ذلك داخل دائرة الرتاث العربي  ُحِقَقترْ

أو يطلقها اجتاه حمدد  م������ن دون اأن يحزمها ا

اأو من دون اأن تك������ون هناك مرجعية تراثية 

وا�صحة لتقييم هذه اجلهود البحثية، وبقي 

مر كاأنه جمرد هواية اإ�ص������افية اأو زخرفة  االأ

نية والكامنة  نَّ اأهميته االآ
أ ثقافية، يف ح������ني ا

والت������ي ميكن اإطالقها باأ�ص������ولياٍت مرجعية 

بحثي������ة عربي������ة وبوعي علمي ومو�ص������وعي 

للحتمي������ات الت������ي حتدثنا عنه������ا والتي هي 

حتميات خارجية ال فكاك منها.. اإن اإطالق 

همية بهذا ال�ص������كل تتج������اوز اأهمية  هذه االأ

ر�س العربية. البرتول الكامن يف االأ

بحاث االنتقائية واالرجتالية  اإذن، هذه االأ

من داخل ال������رتاث العربي باأبع������اده الكثيفة 

بحاث املت�رسعة وغري  والعري�ص������ة.. هذه االأ

نرْ حتقق 
املرتابط������ة مع بع�ص������ها مل ت�ص������تطعرْ اأ

ح�ص������وراً منهجياً وا�صحاً، ومل توؤِد اإىل ظهور 

ن مل  طرائ������ق بح������ث اأو مدار�س.. فحت������ى االآ

يظهر �ص������يءٌ من ذلك الذي يوؤدي اإىل تكوين 

الهيئ������ات واملرجعيات الر�ص������ينة التي توجه 

البحث ومتنحه املحوري������ات العامة ومتتلك 

اأن توج������ه نتائجه.. فه������ي يف النهاية نتائج 

البن������اء والتوظيف يف البدء تراثياً وعلمياً ثم 

جمتمعياً وم�صتقبلياً.. وهذا التكوين هو الذي 

يهياأ على املدى الطويل لذاكرة منعك�صة عن 

الوجود الرتاثي بح�صوره املعريف..  

 اإنَّ روح الع�رس هي التي تتحكم بالعبقرية 

التاريخية وب�ص������بب من ذلك فاإن روح الع�رس 

يجب اأن حتل ب�صكل طبيعي و�رسيع فيما يجب 

بحاث الرتاثية فهناك  تخطيط اإجنازه من االأ

بحاث  فراٌغ كب������ري يف بناء املناهج وبن������اء االأ

�صا�ص������ية، وكذل������ك يف  وط������رح حماوره������ا االأ

عمليات بناء النتائج وتقاطعها. ومو�صوعياً 

�صلوبية الغربية  وتاريخياً فاإنَّ ا�صتنادنا اإىل االأ

التي قامت على تكوي������ن تاريخاتها املتنوعة 

بدءاً من التاريخ ال�صيا�ص������ي والفل�ص������في، ثم 

فروع تاريخ العلم الكثرية والتي بنيت ا�صتناداً 

غريقي الالتيني.. هذه  جناز االإ مبدئياً اإىل االإ

�صلوبية الغربية هي التي اأ�صافت اإىل هذه  االأ

التاريخات �صفة )العاملي( ليكون العاملي هو 

�صلوبية هو  الغربي!! اإنَّ ا�صتنادنا اإىل هذه االأ

ننا يجب اأن ن�صع نتائجنا  تكتيٌك ال بد منه الأ

وما �صوف ن�صنعه من تاريخات فوق اخلطاب 

بحاث  امل�صموع حالياً من كل العامل.. فمثاًل االأ

الهيدرولوجية الرتاثية يجب اأن تو�صع �صمن 
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تاريخ الهيدرولوجيا )العاملي( وهي خطواٌت 

أولية. ا

وه������ذا البحث الرتاثي اال�ص������رتاتيجي ال 

ميك������ن اإال اأن يبداأ من )قواع������د املعلوماتية 

لكرتونية( التي �ص������توفر ال�رسعات الفائقة  االإ

لع������دد كبري م������ن خط������وات البح������ث.. منها 

الن�صو�س..  ومقارنة  ومراجعة  املرا�ص������الت 

واعتم������اد الن�س النهائي وقب������ل ذلك توفري 

�صا�صية  وجتميع الن�ص������و�س وهي القاعدة االأ

لهذا العمل.

اإن فق������دان البحوث اال�ص������رتاتيجية على 

امل�ص������توى التخطيطي العربي ي�ص������كل اإحدى 

ب������ني )الرتاث(  القن������وات املهمة امل�ص������دودة 

و)الذاكرة(. 

6-  حكاية واحدة.. وذاكرتان!

)الفهر�ص������ت( نقطٌة مهمة من اإحداثيات 

تاأري������خ الكت������اب العرب������ي بل وثيق������ٌة عربية 

مهمة ت������وؤرخ للكت������اب حتى نهاي������ات القرن 

الرابع الهجري. فيه اإح�صاءٌ للكتب املنقولة 

واملرتجم������ة من اللغات املختلفة التي غطاها 

�صليني  �صالم، فذكر املرتجمني واملوؤلفني االأ االإ

اأحيان������اً وكتبهم التي اأجنزوه������ا مع ترجمة 

حلياتهم، وف������وق ذلك فهو اإح�ص������اء للكتب 

املنجزة خالل هذه الف������رتة يف الدين واللغة 

دب والفقه والكالم والفل�ص������فة  وعلومها واالأ

والتاريخ واحل�صاب والطب والكيمياء.. كما 

قام باإجراء املقارن������ات اأحياناً.. ولعله اأقدم 

بيبلوغرافية عربية، وهو م�صدر اأ�صيل لكتب 

الرتاجم وال�صري.

حمم������د ب������ُن اإ�ص������حاق الن������دمي موؤل������ف 

اال�ص������تثنائي  كتاب������ه  يف  ي������وؤرخ  الفهر�ص������ت 

حليثي������ات ومالب�ص������ات بدء تكوي������ن املكتبة 

 ..
)13(

العاملية ال�صاملة يف بيت احلكمة ببغداد

وذلك بعد اأن يروي ق�صة مرحة لها مغزاها 

البعي������د! َجَمَعترْ هذه الق�ص������ة بني اخلليفة 

فتدور  أر�ص������طوطالي�س  ا والفيل�صوف  املاأمون 

بينهم������ا حواريٌة تعني من الناحية اجلوهرية 

والنهائية دخول احلكيم اأر�صطوطالي�س بيت 

�ص������المي ومنحه خ������امت ال�رسعية  احلكمة االإ

اجلديدة!

وال يبخ������ل علينا ابُن الندمي بتفا�ص������يل 

ق�ص�صية جميلة وحوار �صديد الذكاء وعايل 

اأر�صطو طالي�س  التهديف.. ي�صف �صخ�صية 

آه اخلليفة املاأم������ون يف املنام: رجل  ال������ذي را

أبي�س م�رسب حمرة، وا�ص������ع اجلبهة، مقرون  ا

أ�صهل العينني، ح�صن  أ�س، ا احلاجب، اأحلج الرا

ال�ص������مائل، جال�ٌس على �رسير املاأمون، وكاأين 

بني يديه قد ُمِلئرُْت منه هيبًة – هذا ما قاله 

أ اخلليفة بالكالم: املاأمون – ويبدا

أنَت؟  من ا

أنا اأر�صطاطالي�س. ا

أ�صاألَك؟ أيها احلكيم ا ا
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. �َصلرْ

ماحَل�َصن؟

ما َح�ُصَن يف ال�رسع.

ثم ماذا؟

ما َح�ُصَن عند اجلمهور.

ثم ماذا؟

ثم.. ال ثم..

زدين..

َم������نرْ نَ�َص������َحَك بالذهب فليك������ن عندك 

      
)14(

كالذهب. وعليك بالتوحيد

لترْ هذه الق�صُة الرمزية مدخاًل جُد  َ �صكَّ

منا�صٍب لبدء تاأ�صي�س مكتبة عربية ح�صارية.. 

وثمة مرا�ص������الت قامت ب������ني املاأمون وملك 

ح�ص������ار الكتب املُدخرة لديهم.. ومت  الروم الإ

جل هذه املهمة، فكان يف  ت�ص������كيل البعثات الأ

أ�ص������ماءُ كب������ار الذين قاموا  بعثات الرتجمة ا

بالرتجم������ات الحقاً مثل احلج������اج بن مطر 

وابن البطريق و�صلم �ص������احب بيت احلكمة 

ويوحنا بن ما�صويه وحممد واأحمد واحل�صن 

بنو �صاكر )الذين تخ�ص�صوا بالهيدروليكيا( 

وق�ص������طا بن لوق������ا، وكان يف ه������ذه البعثات 

أي�ص������اً حنني بن ا�صحاق وحبي�س بن احل�صن  ا

وثابت بن قرة.. وقد ذكر �صاحب الفهر�صت 

اإياهم اإىل  حوايل اخلم�صني ُمرَترِْجَماً م�صنفاً 

مرتجمني ع������ن اليونانية وعددهم كبري واإىل 

مرتجمني عن الفار�صية مثل اآل نوبخت وابن 

املقفع والب������الذري، وكذلك مرتجمي الكتب 

النبطية والهندية مثل ابن دهن الهندي وابن 

 .
 )15(

وح�صيه

ذك������ر كارل بروكلمان يف كتابه ال�ص������هري 

  )16(
دب العربي( ف�صاًل عن املرتجمني )تاريخ االأ

لكن مبنطلق������ات خمتلف������ة.. فبينما حتاورا 

معاً: اخلليفة العبا�ص������ي الكبري والفيل�ص������وف 

�ص������هر يف خمدع اخلليفة وح�صب  اليوناين االأ

اب������ن الندمي كان ذل������ك هو املفت������اح العربي 

خر ويف اإعطائه  �صالمي يف التعامل مع االآ االإ

ال�رسعية م������ا دام هو احلق.. جند بروكلمان 

ينطلق من قاعدة )الثقافة الهلين�صتية( والتي 

أنها وجدترْ موطئ قدم لها يف �ص������ورية  يذكر ا

�ص������كندر  أر�������س الرافدين حت������ت حكم االإ وا

كرب وخلفائه ومع انت�ص������ار امل�صيحية لقيت  االأ

أنه يف �صورية التابعة  قبوالً كبرياً، فهو يذكر ا

ديرة  االأ كان������ت  البيزنطي������ة  لالمرباطوري������ة 

ول،  مراجع للثقافة اليونانية ولعلها املرجع االأ

كادميي������ة الطبية  ويذك������ر البيمار�ص������تان واالأ

أُنرْ�ِص������ئترْ بطاقم طبي يون������اين ورعاية  الت������ي ا

أنو�رسوان يف �صنة  �صا�ص������انية من قبل ك�رسى ا

531 م يف جندي�ص������ابور يف اجلنوب ال�رسقي 

من العراق والت������ي بقيت قائمة حتى الع�رس 

العبا�ص������ي فتعترب املرجع اليوناين الثاين، ثم 

كادية القدمية من  ان ببنيته������ا االأ مدين������ة حرَّ

الدرا�ص������ات الفلكية والريا�صية والتي القت 
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أي�صاً، تُعترب املرجع اليوناين  رعاية هلين�صتية ا

الثالث. وبح�ص������ب بروكلمان فاإنَّ هذه املدن 

- املراج������ع اليونانية الثالثة - قامت بتقدمي 

العل������م اليوناين مرتجم������اً اإىل املكتبة العربية 

�ص������المية الناه�ص������ة. وقد قام بروكلمان  االإ

وفق طريقته املتبعة يف كتابه بذكر املرتجمني 

وترجماته������م وكتبهم واأماكن خمطوطاتها يف 

العامل.. وهناك تقاطع ب������ني قائمته وبني ما 

ذك������َر ابُن الن������دمي يف الفهر�ص������ت، فقد ذكر 

بروكلم������ان مث������اًل: احلجاج بن يو�ص������ف بن 

مطران احلا�صب الوراق – اأ�صطاث الن�رساين 

– �رسجي�������س بن اإليا�������س الرومي – يوحنا بن 
           

 )17(
البطريق...

أ  اإنَّ عملية ت�صكيل الذاكرة من الرتاث تبدا

من القراءة اخلا�صة بنا يف واقعنا التاريخي 

فكم ت�صلح هذه الق�ص������ة )برواية الفهر�صت 

وحتميالته( ك������ي تدخل الذاك������رة اجلمعية 

العربية باعتبارها مفتاحاً كبرياً وتاأ�صي�صياً يف 

فهم تاريخ احل�صارة العربية وخ�صو�صياتها.. 

يف حني اأن )ق�ص������ة بروكلمان( لنف�س الواقع 

التاريخ������ي لي�ص������ت اإال الق�ص������ة الغربي������ة اأو 

اال�ص������ت�رساقية باإطارها الهلن�صتي.. وهي من 

دون �صك جزء من الذاكرة الغربية.. ولكنها 

مل تغ������ُد يوماً يف الذاك������رة العربية التي رمبا 

اقرتفته������ا فجوةٌ فلم يكن ثمة ق�ص������ة عربية 

متالأ املكان..  وكم يتكرر ذلك..

�- حلظُة التاأ�شي�ض يف املعرفة الراثية 

عالم بعالقتها مع الذاكرة.. دوُر االإ

يف تطلعات منهج درا�ص������ة حداثي للرتاث 

بحيث يت�ص������اير مع ت�ص������كيل ذاك������رة جمعية 

خالية من الفجوات وال ن�ص������طر اأن نتعامل 

معها بالن�ص������يان لع������دم جدواه������ا اأو فقدان 

أو لعدم تناغمها مع اأهدافنا.. فمن  اأهميتها ا

خط������ة هذا التاأ�ص������ي�س عدم نق������ل �رساعات 

املا�ص������ي اإىل احلا�رس من اأي نوع كانت.. ثم 

ج������رد الرتاث واالختيار منه ما يقع يف دائرة 

امل�ص������تقبلية  والتطلعات  احلا�رس  اهتمامات 

واملحافظة على اال�ص������تمرارية.. ا�صتمرارية 

انتقال الرتمي������ز الرتاثي لكل ما هو جوهري 

اإىل عتبة احلا�رس ومن ثم اإىل الذاكرة بل اإىل 

اإع������ادة ملء الذاكرة اجلمعية العربية بالقيم 

واملفاهيم احلية الناب�صة عرب برنامج �صامل 

هدف������ه ا�ص������رتداد الرثاء املع������ريف الرافع من 

الرتاث املدرو�س مو�ص������وعياً وحتقيق عالقة 

جدلي������ة لعله������ا مقطوعة منذ زم������ن طويل 

جداً.. حتى غ������دت هذه الذاكرة حتمل نتفاً 

واأجزاء وق�ص�ص������اً ال ميكن اأن متنح بو�صعها 

الراهن قامًة �ص������امقة ملجتمعاتها..فهل حقاً 

اأن الذاكرة اجلمعي������ة العربية لي�س فيها اإال 

اال�صتن�صاخات ال�صعبية املتاأخرة  ل�صري وق�ص�س 

وتاريخات وه������ي قليلة جداً يف مقابل تراث 

هائل متنوع؟؟  
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خراج  نت������اج واالإ واإن الك�ص������ف واإعادة االإ

له������ذه املكون������ات الرتاثية بعي������ون حداثية ال 

ت�ص������تثني وال حُترِّف من �ص������اأنها يف حال مت 

الو�صل بينها وبني الذاكرة اجلمعية اأن تعيد 

لهذه املجتمع������ات قامتها احلقيقية وهويتها 

عادة خلق احلركة فيها باأقل  املُخباأة وذلك الإ

ما ميكن م������ن تباطوؤ وثغ������رات.. واإعطائها 

أنواع التجارب  احل�صانة الكافية خلو�س كل ا

الفكرية واحل�صارية.. 

عالم وات�صع اإىل درجة  لقد تكاثف دوُر االإ

غري حم������دودة التاأثري، ومل يعد الرتاُث �ص������واء 

بوجوده ال�صكوين تاريخياً اأو بحركته املعرفية 

حداثي������اً كافياً بو�ص������عه الراهن يف ت�ص������كيل 

)ذاك������رة(.. بل دخل يف اإنت������اج معريف جديد 

هو اإنتاجه اإعالمياً.. وغدترْ ال�ص������ورةُ التي 

عالم اإمكانية �صا�ص������عة يف تكوين  يقدمها االإ

الذاكرة.. 

فقد خرجت بع�ُس الن�ص������و�س الرتاثية 

م������ن وجودها ال�ص������كوين الورق������ي اإىل وجود 

متح������رك درامي يعيد اإنت������اج الن�س ويقدمه 

�صمن خميلة ن�صبية..ن�صبة قليلة جداً من هذا 

التق������دمي كانت موفقة ومرتفعة.. والن�ص������بة 

العامة التي �ص������خت اإىل )الذاكرة( اأو�صاعاً 

م�صطحة للغاية كانت يف ال�صكل الت�صطيحي 

املبت������ذل للن�س.. فلم تتمك������ن خميلة وثقافة 

أبعاد �صخ�صية  كاتب ال�صيناريو من ا�صتيعاب ا

أو  دارية ا آليات������ه االإ أو ا اخلليفة اأو عا�ص������مته ا

اأجهزته وموؤ�ص�ص������اته.. فلم تقدم اإىل الذاكرة 

ن يف  موقفاً تراثياً حقيقياً و�صاهمت حتى االآ

ت�صطيح الذاكرة العربية جتاه تراثها..

اإنَّ اال�ص������تغال عل������ى الذاك������رة اإعالمياً 

�ص������يتطلب اإعدادات مكثفة لكفاءات نوعية 

ت�ص������ل ماب������ني الن�������س الرتاث������ي واحلام������ل 

عالمي باأ�ص������كاله املتكاثرة واإدراك وظيفة  االإ

الذاك������رة والذاكرة العامة ودورها اجلوهري 

يف احتمال تغيري حقيقي. ويف درا�صة االنتقال 

م������ن الن�س الرتاث������ي اخلام������ي اإىل احلامل 

عالمي فاإين اأجتهد يف وجوب املرور على  االإ

نتاج الرتاثي احلداثي ت�ص������بق  مرحلة من االإ

عالمية تكون يف غاي������ة االنتباه  املرحل������ة االإ

للقيم التي �صيتم نقلها اإىل الذاكرة. 

ويف تراثنا خ�صو�صيات عري�صة هي من 

أوليات م������ا يجب نقله اإىل الذاكرة خا�ص������ًة  ا

كرب  أنها �صتت�صكل بجزئها االأ تلك التي اأعتقد ا

لكرتوين..  عالم واالت�صال االإ اإىل االإ ا�صتناداً 

هذه اخل�صو�صيات هي من مهمات التج�صري 

خرى..وذل������ك يعني نقل  مع احل�ص������ارات االأ

اخل�صو�ص������ية العاملية - التي و�صمت تراثنا 

قل - من احليز  خالل خم�ص������ة قرون على االأ

عالمي يف  النظ������ري اإىل حي������ز التفعي������ل االإ

أ�صا�س ا�صتيعاب هذه  اإمكانية بناء ذاكرة على ا

أو درامي..  العاملي������ة يف اأي تناول براجم������ي ا
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وكذلك )االنفتاحية( التي  قبلت وه�ص������مت 

أو  تراث������ات احل�ص������ارات التي احتك������ت بها ا

ت������راث معني  احتوتها. و)ال�ص������مولية(: فهو 

أبعاد احلياة..وهو تراث ح�ص������اري  بجمي������ع ا

أ�صا�ص������ية وكثرية  ولذلك مازال يطبع جوانَب ا

من حياتنا كاأفراد وجماعات. 

لقد امتلك العرُب ومنذ القرن املا�ص������ي 

وحتى ه������ذه اللحظات طبق������ًة مرموقة من 

الرتاثيني مفكرين ومنظرين.. لكنرْ مل يتم حل 

�صكال وحتقيق م�صاحلة مع الع�رس  ومع  االإ

امل�ص������تقبل.وظل الوادي الفا�صل بني الذرى 

الرتاثية وه�صاب الع�رس من دون ج�رس فاعل 

عالم  جتتازه ال�رسُع������ات والتكنولوجيا.. واالإ

لعله ج�رسُ الع�رس اإىل كل �صيء.. وهو فر�صتنا 

التاأ�صي�صية يف التحقيق احل�صاري لوجودنا.. 

ولن ت�ص������تطيع روؤيٌة واحدة اأن ت�صتلهَم احلَل 

فالبد م������ن الرتاكم واملوا�ص������لة.. والبد من 

ال�صف الر�صني من الرتاثيني الغوا�صني الذين 

عم������اق حيث اللوؤلوؤ  يعرفون ال�ص������باحة يف االأ

والده�ص������ات.. والبد من ال�صفوف املتكاثرة 

من ال�ص������باب احلاملني وامل�صتهلكني لتقنيات 

لكرتوين واملعتمدين على �صا�صات  التوا�صل االإ

الف�ص������ائيات والكومبيوترات يف ت�ص������كيلهم 

الثقايف ويف تكوينه������م لذاكرة عامة.. والبد 

ين  اأكرث من اأي وق������ت اآخر من هوؤالء املَُج�رسِّ

عالمي والرتبوي وم�صوؤولية  بح�ص������ورهم االإ

الدول وموؤ�ص�ص������اتها لتهيئة اإن�صان اأكرث قدرة 

وح�صانًة متكُن من اإي�ص������ال احلبات الغنية 

والعفي������ة من ال������رتاث وتهيئته������ا يف الذاكرة 

كحالة �ص������نبلية متكاثرة.. �ص������يكون ذلك يف 

أن�صنتُه؟؟ اأعتقد  أن�صنة الرتاث( وملاذا ا �صياق )ا

كيما تكوُن امل�ص������ارُب اأكرث و�صوحاً بينه وبني 

الذاكرة.
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عالميون بت�س������مية طب العرب  لقد �س������اع عند النا�س اليوم ما ي�س������ّوقه الإ

�س������يل، وما الطب اجلديد  أنه الطب الأ أو متنا�س������ن ا بالطب البديل، نا�س������ن ا

أه براكل�س������و�س يف القرن العا�رش الهجري/ال�س������اد�س ع�رش  الكيميائي الذي بدا

دوية الكيميائية ما هو اإل تطوير للمعاجلات الطبية  امليالدي با�س������تخدام الأ

طباء العرب والقدماء. ومو�سوع كتاب الطب امللوكي  التي كان ي�س������تخدمها الأ

أثبت ما يدلل لهذا؛ اإذ اإن الرازي -رحمه اهلل تعاىل- يقول: اإن ا�س������تطاع  من ا

طبيب وباحث يف تاريخ العل�م الطبية. 

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

بي بكر الرازي  الطب امللوكي لأ

د. حممد يا�رس زكور

❁
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دوية.. فقد  غذية دون الأ احلكيم اأن يعالج بالأ

أي�ضاً: ومهما قدرت  وافق ال�ض������عادة. ويقول ا

دوية... غذية فال تعالج بالأ اأن تعالج بالأ

وياأتي كتاب الطب امللوكي؛ وهو املو�ضوع 

مرا�ض كلها  اأ�ض������اًل لهذا الهدف، ليعالج الأ

دوية التي ل بد منها  أو بد�������ض الأ غذية، ا بالأ

�ضباب طبية بحتة. غذية لأ يف الأ

لف وحياته ن�شاأة امل�ؤ

أبو بكر حممد بن زكريا الرازَي الطبيب  ا

ال�رسي������ري الغني عن التعري������ف، ولد وتويف 

مبدينة ال������رّي قرب طهران واإليها ن�ض������بته، 

، وكان يف �ضباه 
)1(

كان يف اأول عمره �ضريفياً

مغنياً ي�رسب بالع������ود فلما التحى قال: »كل 

غناء يخرج من بني �ضارب وحلية ما يطرب« 

)ويف رواية ل ي�ض������تظرف( فاأعر�ض عن ذلك 

واأقبل على درا�ضة كتب الطب والفل�ضفة. 

واأما �ضبب تعلم اأبي بكر حممد بن زكريا 

أنه عند دخوله مدينة  الرازي �ضناعة الطب ا

ال�ض������الم بغداد، وله من العمر نيف وثالثون 

�ض������نة، دخ������ل اإىل البيمار�ض������تان الع�ض������دي 

لي�ض������اهده فاتفق ل������ه اأن ظفر برجل �ض������يخ 

دوية  �ضيدلين البيمار�ض������تان، ف�ضاأله عن الأ

وم������ن كان املُظهر له������ا يف الب������دء؟ فاأجابه 

ب������اأن ق������ال: اإن اأول ما ع������رف منها كان حي 

العامل )نبات معروف(... فلما �ض������مع الرازي 

ذلك اأعجب به، ودخ������ل تارة اأخرى اإىل هذا 

البيمار�صتان... ومل يزل ي�صاأل عن �صيء �صيء 

ويقال له، وهو يَعرْلُق بقلبه حّتى ت�صدى لتعلم 

ال�ص������ناعة، خالفاً ملا ورد غ������ري ذلك، وكان 

منه جالينو�س العرب، وكان الغرب ي�ص������مونه 

. Rhazes
 دبر مار�ص������تان الري ثم مار�صتان بغداد 

أي������ام املكتفي، و�ص������فه اأح������د معا�رسيه  يف ا

باأنه كان �ص������يخاً كبري الراأ�س م�صفطه، وكان 

يجل�س يف جمل�ص������ه ودونه التالميذ، ودونهم 

تالميذهم، ودونهم تالميذ اأخر، فكان يجيء 

ول من يلقاه، فاإن  الرجل في�ص������ف ما يجد الأ

كان عنده������م عل������م واإاّل تعّداهم اإىل غريهم، 

فاإن اأ�صابوا واإال تكلّم الرازي يف ذلك. وكان 

كرمياً متف�ص������اًل باراً بالنا�س، ح�صن الراأفة 

ع������اّلء، حتى كان يجري عليهم  بالفقراء واالأ

اجلرايات الوا�صعة، وميّر�صهم. قال: ومل يكن 

يفارق املدارج والن�ص������خ، ما دخلت عليه قط 

أو يبي�س. وكان  أيته ين�ص������خ، اإما ي�ص������ود ا اإال را

اأكرث مقام الرازي ببالد العجم، وذلك لكونها 

موطنه، وموطن اأهله واأخيه، وخدم ب�صناعة 

كاب������ر من ملوك العجم، و�ص������ّنف  الط������ب االأ

هنالك كتباً كثرية يف الطب وغريه، و�ص������ّنف 

كتابه املن�صوري للمن�ص������ور بن اإ�صماعيل بن 

خاقان، �ص������احب خرا�ص������ان وما وراء النهر، 

وكذلك �ص������ّنف كتاب������ه الذي �ص������ماه امللوكي 

لعلي بن وه�صودان الديلمي ال�صالر �صاحب 
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طرب�ص������تان الذي وليها ع������ام 300ه� من قبل 

خليفة بغداد املكتفي.

لفاته م�ؤ

قال الرازي يف كتابه )ال�صرية الفل�صفية(: 

)…وباجلملة فقرابة مائت������ي كتاب ومقالة 

ور�ص������الة خرجت عن������ي اإىل وقت عملي هذه 

املقالة يف فنون الفل�ص������فة من العلم الطبيعي 

لهي(.  واالإ

أبو ريحان البريوين يف ر�ص������الته   »وذك������ر ا

)فهر�ص������ت كتب حممد بن زكريا الرازي(: اإن 

أث������راً، منها )56(  ال������رازي قد اأخرج )184( ا

يف الط������ب. )32( يف الطبيعي������ات. )21( يف 

الكيمي������اء و)11( يف الريا�ص������يات والفل������ك 

لهيات و)16( يف الفل�صفة و)7(  و)16( يف االإ

يف املنط������ق و)6( يف ما بع������د الطبيعة و)7( 

يف التفا�ص������ري واملخت�������رسات و)12( يف فنون 

اأخرى. وتعّد هذه الر�ص������الة من اأهم الوثائق 

التاريخية التي و�ص������لتنا عن موؤلفات الرازي 

وذل������ك لقربها من ع�������رس ال������رازي ودّقتها 

وح�ص������ن ترتيبها. وقد اعتنى بت�ص������حيحها 

امل�صت�رسق )بول ك�راو�س( )1904 – 1944م( 

ع������ن خمطوطة لي������دن ون�رسه������ا يف القاهرة 

عام 1936م. كما اهتم بدرا�ص������تها امل�صت�رسق 

)رو�صكا(«. 

أم������ا موؤلفات������ه يف الطب فنذك������ر منها:   ا

اأهمه������ا واأ�ص������خمها؛ احل������اوي يف الط������ب، 

واملن�صوري يف الطب، واجلامع الكبري، ولعله 

احلاوي نف�ص������ه، كتاب الطب الروحاين، وهو 

غذية  جزء من ر�ص������ائل فل�ص������فية، منافع االأ

أو الف�صول يف  ودفع م�صارها، كتاب املر�صد ا

الط������ب، كتاب اخلوا�������س، كتاب يف اجلدري 

قرباذي������ن الكب������ري املو�ص������وم  واحل�ص������بة، االأ

أو ال�صغري،  قرباذين املخت�رس ا بالد�ص������تور، االأ

كتاب اأقرباذين تقا�ص������يم العلل، كتاب من ال 

يح�رسه الطبيب، املدخل اإىل الطب ال�صغري، 

كتاب الفاخر يف الطب، التق�ص������يم والت�صجري 

أو كتاب تقا�صيم العلل، كتاب القولنج، الكايف  ا

يف الطب، ر�ص������الة اأخالق الطبيب، كتاب ما 

مرا�س،  الف������ارق اأو كالم يف الف������روق بني االأ

كتاب برء ال�ص������اعة، مقالة يف العلة التي من 

ب������ي زيد البلخي يف  اأجله������ا يعر�س الزكام الأ

ف�صل الربيع عند �صمه الورد، كتاب ال�صكوك 

على جالينو�س،....

منزلته العلمية 

يق������ول الرازي ع������ن نف�ص������ه: »وبقيت يف 

عمل اجلامع الكبري خم�س ع�رسة �صنة اأعمله 

اللي������ل والنهار حتى �ص������عف ب�رسي وحدث 

علي ف�ص������خ يف ع�صل يدي مينعاين يف وقتي 

أنا على حايل ال  هذا عن القراءة والكتابة، وا

أ�ص������تعني دائماً مبن  اأدعهما مبقدار جهدي وا

أ ويكتب يل«  يقرا

فال �ص������ك اأن حي������اة ال������رازي وموؤلفاته 
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خرى، تظه������ر جلياً  يف الط������ب والعل������وم االأ

عبقريته و�ص������موليته. اأما يف الطب فوا�صح 

أنه مدر�ص������ة كاملة يف الطب ال�رسيري، فهو  ا

ال يعت������رب فريد زمانه فح�ص������ب، بل يف تاريخ 

الطب كلّه، واهتم بامل�صت�ص������فيات والتجارب 

فيها، واجللو�س بجانب اأ�رسة املر�صى ملعرفة 

حالته������م ومراقبتهم �رسيري������اً، مع رفع اآداب 

واأخ������الق املهنة الطبي������ة اإىل م�ص������توى عاٍل 

ورفيع، مما جعله يف م�صاف العلماء العظام 

يف تاريخ العامل. ثم اإن الرازي كان حري�ص������اً 

على اأن ي�ص������ل هذا العلم اإىل متعلميه، وهو 

على اأكمل �صورة يريدها، فكان بعد التجربة 

خرين من  يدون ما ثبته، حتى ي�صهل نقله لالآ

جي������ال القادمة. وما  تالمي������ذه ومن بعده لالأ

التهافت على ترجمة كتبه، اإىل لغات متعددة 

نكليزية،  الالتينية والعربية والفرن�ص������ية واالإ

ون�رسه������ا يف كث������ري من دول الع������امل، اإال دليل 

وا�صح على اأهمية هذه الكتب.

 ولقد اهتم العديد ممن اأتى بعد الرازي 

طباء والعلماء العرب الالمعني، بكتبه  من االأ

وموؤلفاته فيمكنن������ا اأن نذكر من هوؤالء ممن 

نقل وكتب عن الرازي:

أبو القا�ص������م عبد الرحمن بن علي بن  ❁ ا

اأحمد بن اأبي �صادق الني�صابوري )وهو طبيب 

فا�صل معروف بابن اأبي �صادق، متوفى �صنة 

460ه�( كتب بخطه حل �صكوك الرازي على 

كتب جالينو�س. 

أبو احل�ص������ن علي بن ر�صوان  ❁ وقد ذكر ا

عن اأبي اخلري ح�ص������ن بن �ص������وار بن بابا بن 

بهنام املعروف بابن اخلمار، ذكر عنه يف كتاب 

)حل �صكوك الرازي على جالينو�س(...

❁ عمت �ص������هرة الرازي العاملنَي العربي 

ندل�س، فقال عنه  �صالمي، وو�صلت اإىل االأ واالإ

طبيبه������ا الزهراوي: باأنه مرجع ال ي�ص������تغنى 

عنه يف �صناعة الطب…

أبو بكر حممد بن يحيى بن  ❁ ابن باجة )ا

فا�صل يف �صناعة الطب،  ال�صائغ( يعد من االأ

له كتاب )اخت�صار احلاوي للرازي(. 

 ه������ذا اإ�ص������افة اإىل العديد ممن اخت�رس 

كتب ال������رازي، اأو علق عليه������ا اأمثال: يحيى 

اب������ن اإ�ص������حق، والدخ������وار، واب������ن التلميذ، 

الذي������ن اخت�رسوا كتاب احلاوي. وكذلك ابن 

لفاظ الطبية يف كتاب  اء، الذي �رسح االأ احَل�صَّ

ألفاظ  املن�ص������وري، واخلربوتي ال������ذي �رسح ا

غذية ودفع م�صارها. منافع االأ

 وللرازي اأقوال ي�صلح كل منها اأن يكون 

د�صتوراً يف اأ�صول ممار�صة املهن الطبية على 

مر الع�صور، ويجب التم�صك بها يف كل زمان 

ومكان.
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ق������وال )ذكرها اب������ن اأبي  م������ن ه������ذه االأ

اأ�صيبعة(: 

❁ احلقيق������ة يف الطب غاي������ة ال تدرك، 

ه الكتب دون اإعمال احلكيم  والعالج مبا تن�صّ

أيه خطر.  برا

❁ مت������ى كان اقت�ص������ار الطبي������ب عل������ى 

التجارب دون القيا�س وقراءة الكتب خذل. 

❁ اال�ص������تكثار من ق������راءة كتب احلكماء، 

�رساف على اأ�رساره������م، نافع لكل حكيم  واالإ

عظيم. 

أبداً  ❁ ينبغي للطبيب اأن يوهم املري�س ا

ال�ص������حة ويرّجي������ه به������ا، واإن كان غري واثق 

بذلك، فمزاج اجل�صم تابع الأخالق النف�س. 

حداث  مّيون واملقلدون، واالأ طباء االأ ❁ االأ

الذين ال جتربة لهم، ومن قلت عنايته وكرثت 

�صهواته، قتالون. 

❁ ينبغ������ي للطبي������ب اأن ال يدع م�ص������اءلة 

املري�س عن كل ما ميكن اأن تتولد عنه علته 

قوى.  من داخل ومن خارج، ثم يق�صي باالأ

❁ ينبغي للمري�س اأن يقت�رس على واحد 

طباء، فخطوؤه يف جنب  مم������ن يوثق به من االأ

�صوابه ي�صري جداً. 

طباء يو�صك  ❁ من تطبب عند كثري من االأ

اأن يقع يف خطاأ كل واحد منهم. 

❁ باخت������الف عرو�س البل������دان تختلف 

دوية  املزاجات واالأخالق والعادات وطباع االأ

غذية...  واالأ

غذية  ❁ اإن ا�صتطاع احلكيم اأن يعالج باالأ

دوية فقد وافق ال�صعادة.  دون االأ

غذية  ❁ ومهم������ا ق������درت اأن تعال������ج باالأ

دوية، ومهما قدرت اأن تعالج  فال تعال������ج باالأ

ب������دواء مفرد فال تعالج ب������دواء مركب، واإذا 

أقّل  كان الطبيب عاملاً، واملري�س مطيعاً فما ا

لَبرَْث العلّة.

❁ ويف ر�ص������الة كتبه������ا اإىل اأحد تالميذه 

�صياء للطبيب  يقول: واعلم اإن من اأ�صعب االأ

مراء ومعاجلة املرتفني والن�صاء، فاإن  خدمة االأ

الطبيب احلر ال�ص������رية اإذا ا�صتغل ب�صناعته، 

فاإن������ه يعي�س بخري ويك������ون عليهم اأمرياً ومن 

أبداً. وعلى  عاداته اأن ياأم������ر ولي�س اأن يوؤمر ا

الطبيب �صيانة النف�س، يواظب على ت�صفح 

الكتب عن االن�ص������غال باللهو وال�ص������هوات... 

واأن يك������ون رفيق������اً بالنا�س حافظ������اً لغيبهم 

�رساره������م... واأن يغ�س طرفه عن  كتوم������اً الأ

الن�ص������وة ذوات احل�صن واجلمال، واأن يتجنب 

أبدانهن، وبذا يكرب يف اأعني  مل�س �ص������يء من ا

النا�������س، وي������زداد احرتامهم له، لئال ت�ص������وء 

�ص������معته فرُيَف�س، واأن يكون لطيف الكالم، 

حلو الل�صان ليناً، لعالج اجل�صم والروح معاً، 
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عمله عمل من طّبب ملن حّب وهو معلّم 

وموؤا�س، كما قال ال�صاعر: 

 اإن املعل������م والطبي������ب كليهم������ا ال 

ين�صحان اإذا هما مل يكرما 

كتاب الطب املل�كي

أل������ف الرازي ه������ذا الكتاب الذي   ا

مرا�س  �صّماه »الطّب امللوكي« ملعاجلة االأ

دوية التي ال  أو د�ّس االأ غذية، ا كله������ا باالأ

غذية ليخفى طعمها،  غنى عنها يف االأ

مرا�������س وما يفيدها  أع������اد ذكر االأ ثم ا

غذية. وهذا  أي�ص������اً من االأ وما ي�رسها ا

اجلمع النادر قّل اأن نراه بني املوؤلفات 

حتى يف ع�رسنا احلايل.

لفه: ن�صبة الكتاب اإىل الرازي م�ؤ

اإن ما يثبت �صحة ن�صب كتاب الطب 

امللوك������ي اإىل موؤلفه اأبي بكر حممد بن زكريا 

الرازي عدة اأمور منها؛ 

- ذكره ه������و ملوؤلفاته يف »كتاب ال�ص������رية 

الفل�صفية« �صمن ر�ص������ائل فل�صفية بقوله:... 

دوية املوجودة واملو�صوم بالطب  وكتابنا يف االأ

امللوكي...

نباء«  أبي اأ�صيبعة يف »عيون االأ - ذكره ابن ا

بقوله:... وكذلك �ص������نف كتابه الذي �ص������ماه 

»امللوكي« لعلي بن �صاحب طرب�صتان، ويقول 

بي بك������ر حممد بن زكريا  يف م������كان اآخر: والأ

الرازي من الكتب؛... كت������اب الطب امللوكي 

غذية ود�س  مرا�س كلها باالأ يف العلل وعالج االأ

غذية حيث ال بد منها وما ال  دوي������ة يف االأ االأ

يكرهه العليل...

- ابن الندمي يف كتاب الفهر�ص������ت يقول: 

ما �ص������نفه ال������رازي من الكت������ب منقول من 

فهر�صته؛... كتاب الطب امللوكي....

- القفطي يف كتاب اإخبار العلماء باأخبار 

احلكماء يقول:... وللرازي من الكتاب كتاب 

الطب امللوكي...

- والزوزين يف خمت�������رس تاريخ احلكماء 

أّل������ف كتباً يف الطب  أبو بكر الرازي ا يق������ول: ا
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كث������رية بديع������ة،... ومنها كتاب������ه اإىل علي بن 

وه�صودان �صاحب طرب�ص������تان و�صماه الطب 

امللكي )ث������م يذكره مرة اأخرى با�ص������م الطب 

امللوكي(

أبو ريحان البريوين يف كتابه ال�ص������يدنة  وا

ويف معر�س حديثه ع������ن البادزهر يقول:... 

وقال الرازي يف الط������ب امللوكي: »راأيت من 

البادزهر احلجري قوة عجيبة... اإلخ..« 

كل ذل������ك يدل عل������ى اأن الكتاب مهم وله 

طباء واملوؤلفني واملوؤرخني،  �صهرة وا�صعة بني االأ

كما اأن الرازي ي�صري يف مقدمته اإىل عدة كتب 

من تاأليفه؛ وهي لفتة من املوؤلف ذاته حلفظ 

و�صون موؤلفاته من ال�صياع واأن يجهل عليها، 

ففي فاحت������ة كتابه الط������ب امللوكي يقول يف 

معر�س حديثه عن علم الطب:... وتو�ص������عنا 

يف ذل������ك واأكدناه غاية التو�ص������ع والتاأكيد يف 

اجلامع الكبري، وقلنا فيه قوالً كافياً يف كتاب 

املن�صوري، وكتاب من ال يح�رسه الطبيب،... 

أي�صاً:... يف كتاب  ويقول يف نهاية املخطوط ا

و�صمته بكتاب اخلوا�س... 

�ص������ارة اإىل كتاب الطب امللوكي  وجتدر االإ

املن�ص������وب اإىل اإ�ص������ماعيل اجلرج������اين )تويف 

531ه�/1137م( وهو مفقود. 

كما يوجد خمطوط بعنوان »الكتاب امللكي 

أ�صري  نطاكي، ا يف طب امللوك« لل�صيخ داود االأ

اإليه يف فهر�س املخطوطات امل�صورة مبعهد 

املخطوط������ات، وهو حمف������وظ يف دار الكتب 

القومي������ة بالقاهرة حتت رق������م )166/طب 

تيمور( ولدينا �صورة عنه. 

الن�صخ اخلّطية للكتاب

ا�صتطعنا من خالل بحثنا وبالرجوع اإىل 

املراجع املخت�صة، اال�صتدالل واحل�صول على 

أربع ن�ص������خ خطية من كت������اب الطب امللوكي  ا

للرازي، وهي: 

1- ن�صخة دان�ص������كاه يف طهران )جامعة 

طهران( �صمن جمموعة برقم )595/7111( 

آ(. امل�صدر: املكتبة املركزية  �س )61ب – 83ا

ر  جلامعة طهران. ال يوجد ا�صم النا�صخ، يقدَّ

تاريخ الن�صخ )1075ه�(. 

2- ن�ص������خة لي������دن يف هولن������دا �ص������من 

جمموعة برقم )585/4/ �رسقي( �س )45ب 

آ(. م�ص������ورة مبعه������د ال������رتاث بحلب،  – 79ا
وراق )36( ورقة، ال  جمموع/1463. عدد االأ

يوجد ا�صم النا�صخ وال تاريخ الن�صخ . 

3- ن�صخة جمل�س �ص������ورى طهران �صمن 

آ(.  جمموعة برقم )3831( �س )44ب – 58ا

امل�صدر: مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 

بدبي، ورقمه������ا يف املركز )356(، 19 ورقة، 

من�صوخة �صنة 1006ه�، ومل يذكر ا�صم النا�صخ. 

كما وردنا ن�ص������خة م�ص������ورة منها من مكتبة 

جمل�س �صورى باإيران. 
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 4 - ن�صخة مكتبة تيمور املحفوظة بدار 

الكتب القومية بالقاه������رة مب�رس حتت رقم 

)448 طب تيمور(، عنوان امل�ص������نف: الطب 

أبو بكر الرازي م�صورة  امللوكي، ا�صم املوؤلف: ا

بالفيلم رقم )3232(. ال يوجد ا�ص������م النا�صخ 

وراق )34( ورقة.  أو تاريخ الن�صخ، عدد االأ ا

اأهمية الكتاب العلمية والتاريخية

تتجل������ى اأهمية كتاب الط������ب امللوكي يف 

عدة اأمور منها:

- حر�������س ال������رازي على مناف������ع النا�س 

ل�رسف اآالمهم بطريقة ال يكرهها املر�ص������ى، 

حي������ث الكث������ري منهم مل������ا يتكره������ه من طعم 

دوية يعزف عنها فت�صوء حالته وقد يهلك  االأ

من مر�ص������ه، فيقول يف فاحتة الكتاب: لوال 

�صدة احلر�س منا على منافع النا�س ل�رسف 

الم عنهم، جهدنا وطاقتنا، لكان اإن�ص������اوؤنا  االآ

هذا الكتاب ف�ص������اًل، اإذ كن������ا جمعنا مداواة 

�ص������قام يف كتب لن������ا كثرية، مبقدار  جميع االأ

طباء،  أبقراط واأفا�ص������ل االأ ما يف �ص������ناعة ا

لكن كث������رياً من النا�س وخا�ص������ة ال�ص������بيان 

دوية تكرهاً �ص������ديداً،  واملرتف������ني يكرهون االأ

وتنف������ر طبائعه������م عنها غاي������ة النفور، حتى 

مرا�س التي يف غاية  اإنهم يوؤِثرون احتمال االأ

أي�صاً  دوية، وي�ص������عب ا قالق، على اأخذ االأ االإ

غذية، وكرثة  عليهم احلمي������ة والتقليل من االأ

دوية وقلة �ص������ربهم على احلمية  تكرههم االأ

مرا�س ال�صعبة، وتنقلهم من  تلرْقيانهم يف االأ

ة. فرنجو اأن  العلل ال�ص������هلة الربء اإىل الَع�������رسِ

نا نريد اأن ن�ص������لك  يكون كتابنا هذا نافعاً، الأ

فيه م�ص������لكاً خالف ما �صلكناه يف �صائر كتبنا 

أنا نق�صد اأن نتلطف  مرا�س، وهو ا يف عالج االأ

طعمة والفواكه وما  غذية واالأ مبعاجلتنا باالأ

دوية فيها، اإذا مل جند 
اأمك������ن اأن يد�س من االأ

غذية لكل  منها بداً، وبالتو�صع يف �رسوب االأ

�صنف من اأ�ص������ناف العلل، لئال يعدم العليل 

منها بع�س ما يقع ب�صهوته وميله وموافقته، 

فيك������ون هذا الكتاب م������ن اأجل احتوائه على 

وقات من  أنفع يف كثري من االأ ه������ذا الغر�س، ا

تلك الكتب.

مر املهم الثاين هنا يتجلى يف تقوية  - االأ

املناعة الطبيعية يف اجل�صم من خالل اإعطاء 

غذية الالزم������ة يف كل مر�س، واملحافظة  االأ

عل������ى �ص������هية املري�س عن������د املعاجلة، حيث 

الكثري م������ن العالجات لها م������ا ندعوه حالياً 

 )side effects اجلانبي������ة  عرا�������س  )االأ

أو املعاك�ص������ة للعالج  أث������ريات ال�ص������لبية ا أو التا ا

)Adverse Reactions (، ناهي������ك ع������ن 
حاج������ة املري�������س اإىل الغذاء، ويك������ون ذلك 

باملحافظ������ة على �ص������هيته، ملقاوم������ة املر�س، 

طب������اء باأم�س احلاجة اإليه  وه������ذا ما نحن االأ

يف ع�رسن������ا احلايل، فرتانا نلجاأ لتعوي�ص������ه 

بالفيتامينات. 
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أي�صاً بكونه من  - وتتجلى اأهمية الكتاب ا

أوائل الكتب التي �صنفت لهذا الهدف، وهذا  ا

ما يوؤك������ده الرازي بقول������ه يف فاحتة الكتاب 

أي�صاً: اإّنه مل تزل �ُصّنُة العلماء جاريًة باإحتاف  ا

امللوك بذخائر علومهم، ونفي�ص������ها ولطيفها، 

والتق������رب اإليهم، والدنّو منه������م، باإظهار ما 

عنده������م واحلر�س على ا�ص������تخراج ما عاد 

ينفعهم وال�ص������الح لهم، ُكٌل يف فّنه ومقداره 

خذ ب�صنتهم  ومبلغه من �صناعته، فاأحببت االأ

أّيده  واجلري على �ص������بلهم واإحت������اف امللك -ا

اهلل- بطريقة من �ص������ناعة الطب لطيفة، مل 

أر اأحداً ممن قبلي �صلكها على التمام...  ا

أنه يف هذا الكتاب  همية مبكان ا - ومن االأ

تتجلى فكرة ال������رازي التي هي من القواعد 

دوية؛ وهو التداخل  املهمة يف ا�ص������تخدام االأ

 ،)Drug- drug interaction( الدوائي

دوية من امتزاجها باأدوية  وتخرب بع�������س االأ

دوية يف  أو اأغذي������ة معينة، لذلك فاإن د�س االأ ا

غذية ال يكون اإال بطريقة علمية مدرو�صة  االأ

و�صعها الرازي يف كل دواء وغذاء، لتكون يف 

أو زوال  أو الف�ص������اد ا حالة اأمينة من التخرب ا

الفاعلية العالجية. 

- ومما ي�صفي اأهمية للكتاب كونه كان يف 

زمنه مقدم مللك طرب�صتان علي بن وه�صودان 

حيث يقول الرازي يف مقدمته: كتاب الطب 

غذية، ود�س  �ص������قام باالأ امللوكي يف مداواة االأ

دوي������ة حيث ال ي�ص������تغنى عنها فيها تاأليف  االأ

اأبي بكر حممد ب������ن زكريا الرازي للملك بن 

وه�ص������ودان. ويقول بعد احلمدلة:... للملك 

أدام  ديب النجيب اأطال اهلل بقاه وا ال�صعيد االأ

عزه وعل������واه، من عب������ده وخادمه حممد بن 

زكريا. 

- ون������رى يف مقدمة الكت������اب اأن املوؤلف 

يو�ص������ح �صبب ت�صميته للكتاب بالطب امللوكي 

بقوله: وو�صمت مقالتي هذه بالطّب امللوكي، 

وذلك اأن امللوك- ملا ف�ص������لهم اهلل وخ�صهم 

ب������ه من النعمة والرتفه والب�ص������ط والقدرة - 

اأوىل النا�س بالرتفق والرتف������ه، واأحق النا�س 

ب������اأن يتلطف له������م يف جمي������ع اأمورهم، مما 

يَح�ُص������ُن موقُعه يف نفو�ص������هم، ومما ي�ص������هل 

ويخف عليهم، اإذ لتدقي������ق احلمية، وكريهة 

دوي������ة، موؤونة على النف�س ثقيلة، وكراهية  االأ

أّديا اإىل ترك  لها �ص������ديدة، حتى اإنهما رمبا ا

التعالج وم�ص������ابرة العلل، وامت������داد الزمان 

بها، وانتقالها لذل������ك من اخلفيف منها اإىل 

الثقيل، ومن ال�ص������هل ال������ربء اإىل الع�رس، ومن 

ال�صليم اإىل اخلطري املهلك. 

وم������ن اأجل ذلك ينبغ������ي للطبيب الرفيق 

غذية دون  مرا�س باالأ اأن يتلطف يف عالج االأ

دوية،  دوي������ة ما اأمكن، وباإخف������اء طعوم االأ االأ

ود�صها اإذا مل يكن منها بد.
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ت��صيف الكتاب

ياأتي الكتاب كما قلنا خم�ص�ص������اً ملعاجلة 

دوية التي  أو د�������س االأ غذية، ا مرا�������س باالأ االأ

غذية، وذلك دون التعر�س  البد منه������ا يف االأ

مرا�س واأعرا�ص������ها وعالماتها،  �ص������باب االأ الأ

أنا فاعل  وقد نّوه املوؤلف اإىل ذل������ك بقوله: وا

ن بذكر علّة علّة، وعالجها  ذل������ك ومبتدئ االآ

أي�ص������اً  على ه������ذا النحو من العالج، ومّتبع ا

�ص������نة ال�صلف يف ذكرهم العلل من الَقرن اإىل 

مرا�س  القدم، من غري اأن ن�صتغل بتق�صيم االأ

ن ذلك لي�������س من غر�س هذا  وعالماته������ا، الأ

أي�ص������اً باب طويل ال ميكن اأن  نه ا الكتاب، والأ

يحتويه مثل ه������ذا الكتاب الذي اإمنا جعلناه 

ترفقاً وترفهاً للملوك، وملن ي�صتد عليه ويكره 

دوية ج������داً، وهذا غر�س كتابنا هذا  اأخذ االأ

ال غ������ري، ومن طالبن������ا فيه مبا �ص������واه، فقد 

تع������ّدى غر�س ه������ذا الكت������اب... فينبغي اأن 

مرا�س وتعرف من كتبنا  توؤخذ عالم������ات االأ

ن غر�س هذا الكتاب  ومن �ص������ائر الكتب، الأ

اإمن������ا هو ما قد ذكرنا ال غري، اأعني التلطف 

غذية، والتو�ص������ع على  دوي������ة يف االأ بد�������س االأ

طعم������ة، ال اإعطاء العالمات  ع������اّلء يف االأ االأ

وا�صتق�صائها...

- ويوؤكد ال������رازي يف مقدمة الكتاب اأن 

التلطف يف الع������الج يكون مما يوؤكل وي�رسب 

وي�صم منها، ويقول: اأما احلقن وال�صمادات 

فلي�������س لنا فيها كثري عمل، اإذ كانت لي�ص������ت 

حوال، ب�ص������بب  مما ي�ص������تكره اإال يف بع�س االأ

رائحتها ولذعها للبدن ونحو ذلك مما يكره، 

فلنتلطف يف اإزالة املقدار منها ما اأمكن. 

ينق�صم الكتاب اإىل ثالثة اأق�صام:

أب������واب ملعاجلة  ول: وفيه ا - الق�ش���م االأ

أ�������س اإىل الق������دم  مرا�������س كله������ا م������ن الرا االأ

دوية التي ال بد منها  أو بد�������س االأ غذية، ا باالأ

غذية. يف االأ

طعمة  - الق�شم الث���اين: وهو باب يف االأ

مرا�������س، ويقدم ل������ه املوؤلف  املخ�ص�ص������ة لالأ

بقوله: اإنا قد ذكرنا باخت�صار ووجازة جميع 

ما يحتاج اإليه الغر�س من كتابنا هذا، ونحن 

طعمة تك������ون مثاالً  ألواناً م������ن االأ ذاك������رون ا

وتو�صعاً. 

غذية  - الق�ش���م الثالث: وهو باب يف االأ

دوية املفردة ل������كل علة مما ينفع وي�رس،  واالأ

ويق������دم له املوؤلف قائ������اًل: واإذ قد ذكرنا من 

طعمة ما يكون مث������االً، فلنذكر  ل������وان واالأ االأ

دوية املفردة لكل علة، مما  غذي������ة واالأ من االأ

ينفع وي�رس، منها ما يكون مادة وتو�صعاً، فاإن 

أنفع.  ذلك- واإن وقع فيه بع�س التكرار- ا

ويخت������م املوؤل������ف -رحم������ه اهلل- الكتاب 

بقوله: وقد اأردت ملا بلغت يف هذا املو�ص������ع 

من كتابي هذا اأن اأ�ص������م م������ا يعالج به العلل 

�ص������ياء التي تعمل بخوا�صها؛ مما يعلق  من االأ
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أو يلب�ص������ه اأو يجعل يف  أو يراه ا على العلي������ل ا

مرقده وم�ص������كنه ونح������و ذلك، لك���ن مّلا كان 

الك���ذب يف اأمثال هذه كثريًا، والذي يحكيه 

منها وموثوق به وتركن اإليه؛ كجالينو�س ومن 

ي�ص������بهه ممن تخلى عن الكذب، ي�صري. وكنت 

قد جمعت هذه كلها من جميع ما وقع يل اإىل 

أو �ص������ماع اأو جتربة، يف  وقتي هذا من كتاب ا

أ�صاأل  أنا ا كتاب و�صميته بكتاب »اخلوا�س«. وا

اهلل تع������اىل اأن ينفع امللك اأط������ال اهلل بقاءه 

أدام ع������زه وعلوه مبا قلت������ه.... مت الكتاب  وا

املعروف بامللوكي. 

مقتطفات من الكتاب

يف ال�صداع احلار بال مادة

وينفع من ال�ص������داع احلار بال مادة مما 

يوؤكل وي�رسب: ماء ال�صعري، و�صويق )ال�صويق: 

ما ُحّم�س وبُّل من الدقيق( ال�صعري بال�صكر، 

أي�صاً، بعد غ�صله مباء حار  و�ص������ويق احلنطة ا

م������رات كثرية، و�رسب������ه مباء الثل������ج، واخلبز 

بي�س( املغ�صول.  احلواري )الدقيق االأ

وحني احتي������اج امل�ص������هالت يف معاجلته 

يقول: 

ومن كان يكره الرتجنبني )هو ندى �صبيه 

بالع�صل تاأويله ع�صل الثدي(؛ جعل مع �صكر اأو 

فانيد حراين )ع�صل ال�صكر قبل اأن يجمد(. 

ومن كان يكره احلالوة بتة حل ال�ص������قمونيا 

)نبات م�صهل( مباء ال�صفرجل احلام�س.

يف معاجلة الرعاف

أم������ا الرُّعاف فكثرياً م������ا يقطعه �رسب  وا

طعمة امل������ربدة على الثلج  امل������اء بالثل������ج، واالأ

أو الباردة يف طباعها، كماء  القوي������ة التربيد، ا

احل�������رسم والرمان والتفاح احلام�ص������ة، اإذا 

اأخذ منها �ص������يء كثري �ص������ادق ال������ربد، حتى 

أ فيه الرعدة. واأما �ص������ائر  يحمر البدن وتبدا

ما يعال������ج به فلي�س مما ي������ورد اجلوف )اأي 

املعاجلات املو�صعية كاملقب�صات(.

يف معاجلة الرب�

 وينفع من الربو الكثري الرطوبة خا�صة، 

طبي������خ التمر ونبيذ التمر احلل������و اإذا مل يكن 

حرارة وحدة، فاأما اإذا كان مع ال�صعال والربو 

دوية  خلفة )اإ�ص������هال(، فينبغي اأن يخلط باالأ

�س واخلرنوب ال�صامي والرب�صياو�صان  حب االآ

)نبات يدعى كزبرة البئر( واخل�صخا�س، فاإن 

هذه كلها تنفع من ال�صعال وتعقل البطن.

م�ص������اك، وحني ال�رسورة  ويف معاجلة االإ

لد�س الدواء يف الغذاء يقول:

وه������ذا دواء ال يح�س له بكراهية، ويطلق 

البطن �رسيعاً؛ باأن يوؤخذ من لنب ال�صربم )من 

اليتوعات امل�ص������هلة( وزن رب������ع درهم، جتعل 

يف و�ص������ط تينة علكة، وتوؤخذ فتطلق البطن 

�رسيعاً... 

ويف ع�رس ال�الدة يق�ل:

وينفع من ع�رس الوالدة اأن تداف الغالية 
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)ت�ص������نع من الطيوب( يف ال�رساب وت�ص������قى، 

وطبي������خ احللب������ة والتم������ر، وحت�ص������ى مرق 

اإ�ص������فيذباج )طع������ام فيه حل������م مقطع( كثري 

الد�صم من �صحم الدجاج ودهن اللوز، واأخذ 

حب ال�ص������نوبر الكب������ار مع الفاني������د، وكرثة 

اجللو�س يف املاء احلار. 

 )Gout( النقر����ض  معاجل���ة  ويف 

والوقاية منه يقول: 

 وينفع من النقر�س واأوجاع املفا�صل؛ اأما 

يف وقت ال�صحة فاجتناب اللحم والعناية 

باله�ص������م، فاإنه ال يكاد يك������ون مع االعتدال 

أنه ال  يف الغذا وا�ص������تعمال احلركة، من اأجل ا

�صيء اأ�صعب على اأكرث النا�س من التقليل من 

غذية، فينبغي ملن مل ميكنه اأزم نف�صه ممن  االأ

وجاع، اأن ينف�س نف�صه يف كل  تعرتيه هذه االأ

�ص������هر نف�صة، مبا يخرج ال�ص������فراء والبلغم، 

أ اإذا كان  أي�صاً، وال يكاد يربا ويتعاهد الف�صد ا

نهماً اأو مدمناً لل�رساب. 

مل يتلطف ال������رازي يف العالج وح�ص������ب، 

ب������ل تطرق اإىل اأكرث من ذل������ك؛ وهو تخفيف 

مل مو�ص������عياً حني اللج������وء اإىل اجلراحات  االأ

الب�صيطة كالف�صادة، فيقول:

اأما الف�ص������د واحلجامة فلي�س ميكن اأن 

الت وحّدتها،  يقلل م������ن اأملهما اإال بتجويد االآ

أو بتخدير الع�صو قلياًل،... وكذلك الف�صد  ا

فيقلل من وجعه حدة املب�صع ولينه، واأن ترتك 

اليد م�ص������دودة لتخدر قلياًل، ومي�صح املب�صع 

بدهن ثم مي�صح عنه، فاإنه يع�رس التحامه اإذا 

مل مي�ص������ح الدهن عنه، ويق�ص������د الف�صد من 

املو�ص������ع القليل اللحم، فاإن������ه متى قّل اللحم 

أ�ص������دها وجعاً  ف������وق العرق كان اأقل وجعاً، وا

 Accessory cephalic( ال������ذراع حب������ل 

 ).Cephalic V( القيف������ال  ث������م   ،)vein

ملكان الع�صلة و�صالبة اجللد، فاأما البا�صليق 

كح������ل )وريد بني البا�ص������ليق  )Basilic( واالأ

والقيف������ال ي�ص������ل بينهما يف و�ص������ط الذراع( 

فاأقل وجعاً، وال�ص������يما اإن مل يكن فوقها كثري 

حلم. واأن يكمد مو�ص������ع الف�صد واحلجامة 

قبل اأن يق������ع به احلديد بامل������اء احلار حتى 

يحمر، وال�صيما يف ال�صتاء، فاإن ذلك ي�صخف 

اجللد وي�صّهل القطع ويكون اأقلَّ للوجع. 

- بي������د اأن الرازي يبني يف باب ال�ص������موم 

خذ اأي  واله������وام؛ اأن املري�س ي�ص������طر هنا الأ

دواء يف �ص������بيل اإنق������اذ حياته م������ن اخلطر، 

بغ�س النظر عما يكره، فيقول: واأما العوار�س 

الردية التي تعر�س عن ال�صموم والهوام، فاإنه 

أ�ص������دهم  لي�س وال واحد من النا�س ولو كان ا

تقبحاً وتع�صفاً اإال ويبادر مع حدوث ذلك اإىل 

دوية، وكثري من عالجها يكون مبا ي�صمد  االأ

أي�ص������اً ال ينبغي اأن يطول  ويلطخ به، فلذلك ا

أ�ص������ياء  أنه ملا كان قد يوؤخذ ا الكالم فيه، اإال ا
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غذية غ������ري الكريهة فينفع منها يجب  من االأ

اأن نذكرها.

طعم���ة ويف معر�������س  أم������ا يف ب���اب االأ ا

طعمة  يَات اخلا�صة بكل مر�س؛ اأعني االأ احلمرْ

املفيدة لهذا املر�س فقد اأعّد الرازي الكثري 

منها، مثاًل: 

- �صفة ح�صاء ين�صج ال�صعال...

- زيرباجية مزورة )مرق خال من اللحم( 

ت�صلح للمحمومني...

- �صفة لون ي�صلح للخلفة والزحري...

- �ص������فة بزماورد )�صنبو�ص������ك( ي�ص������لح 

يف احلمي������ات احل������ادة وال�ص������هر ال�ص������ديد 

والهذيان...

- �صفة خبز ينوم وي�صكن اخللفة... 

دوي���ة املفردة  غذي���ة واالأ وم���ن ب���اب االأ

لكل علة مما ينفع وي�ر يقول:

- ومم������ا يهيج ال�ص������داع: التمر واحللبة 

والباقالء وال�صهداجن واجلوز واحلنديقوقي 

والب�ص������ل والكراث واللنب احلليب وال�رساب. 

ومما ينفع ال�صداع مع حرارة: ال�صويق وماء 

الثلج والفواكه احلام�صة...اإلخ. 

- ومما ينفع م���ن جميع علل الدماغ 

دوي������ة الطيبة الروائح  فاوية )االأ الب������اردة االأ

بزار(  بازير )جمع اجلموع لالأ كالقرنفل( واالأ

احلارة وحلوم ال�صيد والطيور، وي�رس منها 

لبان جملة والد�صم الكثري وال�صيما ال�صمن،  االأ

والزي������ت اأوفقها في������ه اإذا احتيج اإىل اليب�س، 

ودهن اجل������وز اإذا احتيج اإىل ف�ص������ل حرارة 

وحتليل، والع�ص������ل اأوفق فيها من ال�صكر ما مل 

يكن معها عر�س اآخر مينع منه،... 

كثار من الكزبرة  - ومما ي�ر بالذهن االإ

ومن التفاح احلام�س خلوا�س فيهما. ومما 

ينفع في������ه: الفراغ وال�������رسور، واأخذ الكندر 

)لبان ذكر( والفلفل والوج )ا�صم نبات(...

�شن���ان ط������ول م�ص������غ  - ومم���ا ي����ر االأ

�ص������ياء العلكة وال�صديدة احلالوة... ومما  االأ

ينف������ع من وجعها اجتناب التخم وا�ص������تعمال 

�صياء  ال�صنونات املجففة )ما ي�صنت به(... واالأ

املاحلة م�صادة لل�رس�س جداً. 

- وي�ر بال�ش���وت ويخ�شنه ويقطعه: 

احلام�������س واملال������ح والقاب�������س. وينفع منه 

أما اإذا  الد�ص������م واحللو اإذا مل يوؤكل باإفراط، وا

اأدمي فاإنه يورث البحة.

- وينفع من الريقان: ال�ص������مك الهازبا 

هال )ماء  )جن�س من ال�صمك ال�ص������غار( واالإ

اللح������وم املطبوخ������ة باخلل( املتخ������ذ بلحم 

البق������ر عظيم النفع له... فاأما اللنب احلليب 

فرديء... 

م�ص������اد  دواء  كل  )ه������و  البادزه���ر   -

لل�ص������موم(: والبادزهر احلجري ال طعم له، 

وقد راأيت من������ه قوة عجيبة جداً يف مقاومة 

البي�س )نبات �صام(، وكان هذا احلجر الذي 
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رايته اإىل ال�ص������فرة والبيا�س يف لون اجلنب 

)اأو اخلثو وهو قرن وحيد القرن(، وكان مع 

ذلك مت�ص������ظياً كت�صظي ال�صب اليماين، فاإين 

راأيت من هذا احلجر قوة يف مقاومة البي�س 

دوية املفردة، وال من  أر مثله ل�ص������يء من االأ مل ا

الرتياقات اأ�صاًل. 

خامتة

نخل�س من ه������ذا البحث اإىل اأن الرازي، 

وهو الطبي������ب ال�رسيري الذي كان مي�ص������ي 

أوقات������اً طويلة اإىل جان������ب املري�س، وال ميل  ا

م�ص������اءلته، لي�صل اإىل الت�ص������خي�س والعالج 

مثل ملر�ص������ه، اأخذ بعني االعتبار ما يقوي  االأ

دفاع اجل�صم من اأغذية ت�صاعده على مقاومة 

أنه  املر�س واال�ص������تفادة من العالج، وال�صيما ا

اهت������م باحلالة النف�ص������ية للمري�س من تكره 

للدواء واخلوف من عدم ا�ص������تعماله وتفاقم 

حالته، وزيادة باحلر�س منه على اأي �رسيحة 

ع������الء، وال�ص������يما املل������وك واملرتفني  م������ن االأ

طفال، فقد و�صع طريقاً مهماً يف العالج،  واالأ

و�صّنف هذا الكتاب »الطب امللوكي«. 
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اأكرثه������ا من عتقه������ا، وهي مرتجمة بذلك اخلط على هذا املثال: كنا�س املن�ص������وري، تاأليف حممد بن زكريا 

أنها خط الرازي. ال�صرييف. واأخربين من هي عنده ا
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وىل.  نطاكي، داود بن عمر: خمطوط كتاب امللكي يف طب امللوك، الورقة االأ االأ  -4
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الفعالية الهائلة للريا�ضيات يف الفيزياء

كتاب الطبيعة مكتوب بلغة الريا�ضيات

»غاليليو غاليليه«

من دون ا�ضتخدام الريا�ضيات، ال ميكن فهم العلوم اأو جعلها وا�ضحة، وال تعّلمها

»روجر باكون«

حاولنا يف �لعدد 563 من جملة �ملعرفة �ل�شادر يف �شهر �آب لعام 2010 �أن 

نحدد ماهية �لريا�ش������يات وما �إذ� كانت �لعالقات �جلميلة �ملكت�شفة فيها من 

أنها موجودة فعلياً يف �لعامل �خلارجي ب�شكل م�شتقل  أو � �إبد�عات �لعقل �لب�رشي، �

اأ�صتاذ العل�م يف جامعة ت�رسين.

العمل الفني: الفنان وليد احل�صيني.

❁

ò

الفعالية الهائلة 

للريا�ضيات يف الفيزياء

 د.جهاد ملحم

❁
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عّنا. ثم ا�ضتعر�ضنا بعدئذ املدار�س الفكرية يف 

هذا امليدان ملعرفة ما اإذا كانت الريا�ضيات 

من اخرتاع الريا�ضيني اأم من اكت�ضافهم، وما 

الذي يجعل لبع�س املعادالت الريا�ضية هذه 

امل�ضداقية الكبرية. ويف بحثنا احلايل، �ضوف 

جابة على ال�ضوؤال اجلوهري التايل  نحاول االإ

ال������ذي يطرحه كثري من الفال�ض������فة والعلماء 

وه������و: مل���اذ� تك���ون �لريا�ضي���ات فّعالة �إىل 

ه���ذ� �حلد يف مي���د�ن �لعل���وم بوجه عام، 

و�لفيزي���اء بوج���ه خا����ص؟ وه������ي فعالية 

ات�ض������حت من خ������الل النجاح ال������ذي قادته 

الريا�ض������يات يف الفيزياء احلديثة، وحتديداً 

يف جمايل نظرية الن�ض������بية العامة وامليكانيك 

الكمومي، بدءاً من ثالثينيات القرن املا�ضي 

ن. وما زال م�ضتمراً حتى االآ

يج������د كثري م������ن النا�س �ض������عوبة يف فهم 

الريا�ض������يات كعل������م من جه������ة، ويف مقاربة 

النظريات الريا�ض������ية مع الواق������ع من جهة 

اأخ������رى. واحلوار الدائر ح������ول طبيعة عمل 

�ض������ديقني كانا زمالء يف املرحل������ة الثانوية، 

يب������ني ه������ذه ال�ض������عوبة بو�ض������وح. فاأح������د 

ال�ضخ�ضني الذي اأ�ض������بح اإح�ضائياً يعمل يف 

الق�ضايا ال�ض������كانية، قّدم ل�ض������ديقه درا�ضة 

منقحة عن مهم������ة اأجنزها يف هذا امليدان. 

ب������داأت الدرا�ض������ة باإب������راز معادلة ريا�ض������ية 

معروف������ة بتوزيع /غو�س/، تالها �رسح ملعنى 

بع�س الرموز املتعلقة بعدد ال�صكان الفعلي، 

ن ال�صديق مل  متو�صط عدد ال�صكان اإلخ... والأ

ح�صائي ومل يكن متاأكداً  يقتنع مبا عر�صه االإ

لفاظ  خري يتالعب باالأ متاماً فيما اإذا كان االأ

بق�ص������د اأو من دون ق�صد، فقد قام بتوجيه 

أ�ص������ئلة اإليه منها: كيف ميكنك اأن تعلم  عدة ا

�صياء �صحيحة؟ ما هو هذا الرمز  اأن هذه االأ

ح�صائي  الغريب الوارد يف املعادلة؟ تنهد االإ

قائ������اًل: اإنه الرمز π، ن�ص������بة حميط الدائرة 

اإىل ن�ص������ف قطرها. ارت�صمت الده�صة على 

ن  وجه ال�ص������ديق وهو يردد قائ������اًل: اأنت االآ

تدفع هزلك بعيداً، من املوؤكد اأن لي�س لعدد 

ال�صكان عالقة مع حميط الدائرة.

م������ن الطبيعي اأن نبت�ص������م حول ب�ص������اطة 

ال�صديق يف مقاربته للمو�صوع. ومع ذلك، من 

ي�صمع هذه الق�صة، ال بد اأن ي�صعر باإح�صا�س 

ن رد فعل ال�ص������ديق املُ�َص������لَّل هو  غري������ب الأ

فقط اإح�صا�س عام بعدم الر�صا من التحليل 

يُّ منا بدوره عندما 
املقدم اإليه. و�ص������ريتبك اأ

أيام ليعرب عن  ياأتيه �ص������خ�س اآخر بعد عدة ا

أننا نقوم باختيار حمدد  ده�ص������ته من حقيقة ا

حني ننتقي املعطيات التي نخترب بو�صاطتها 

النظريات. كيف لنا اأن نعلم اإذا �صغنا نظرية 

تركز على ظواهر كنا نتجاهلها وهي بدورها 

تتجاهل بع�س الظواهر التي ت�ص������تويل على 
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أنه ال ميكننا �ص������ياغة نظرية  ن، ا اهتمامنا االآ

اأخرى لديها �ص������يء ما �ص������غري م�ص������رتك مع 

النظري������ة احلالية، لكنها تف�رس مثلها العديد 

قرار بفقدان  من الظواهر؟ يتوجب علينا االإ

الدليل املحدد على اإمكانية وجود مثل هذه 

النظرية.

تو�ص������ح الق�صتان ال�ص������ابقتان النقطتني 

الرئي�ص������تني اللتني �صت�ص������كالن مادة البحث 

وىل يف ظهور  احل������ايل. تتمث������ل النقط������ة االأ

املفاهي������م الريا�ص������ية على �ص������كل عالقات 

مرتابطة وب�ص������ورة غري متوقعة. عالوة على 

ذلك، تف�صح هذه املفاهيم املجال اأمام تف�صري 

دقيق للظواهر مل يكن ماأخوذاً باحل�صبان. اأما 

النقطة الثانية، ب�صبب هذا الظرف، وب�صبب 

ق�ص������ورنا يف فهم ال�ص������بب الذي يجعل هذه 

أي�ص������اً  ا العالقات مفي������دة، جتعلنا قا�رسين 

يف معرفة م������ا اإذا كانت النظرية امل�ص������اغة 

ب������دالالت مفاهيم ريا�ص������ية مالئمة ب�ص������كل 

ن يف و�ص������ع م�صابه لو�صع  وحداين. نحن االآ

رجل لديه جمموعة من املفاتيح، مطلوب منه 

أبواب مغلقة بالتتايل، واأن يجد  اأن يفتح عدة ا

أو  املفتاح املالئم ل������كل باب من حماولة اأوىل ا

ثانية. اأ�ص������بح هذا الرجل مرتاباً بوحدانية 

ب������واب )اأي وجود  املطابق������ة بني املفاتيح واالأ

مفتاح لكل باب(.

م�صاألة حتديد احلقيقة!

معظم ما �صنقوله حول هذه الق�صايا لي�س 

جدي������داً، اإذ اإن العديد من العلماء ناق�ص������ها 

أو باآخر يف اأحيان كثرية. و�ص������يكون  ب�ص������كل ا

هدفنا الرئي�صي اإ�ص������اءة املو�صوع من جميع 

وىل اإىل اأن الفعالية  جوانبه. ت�صري النقطة االأ

الهائلة للريا�ص������يات يف العلوم الطبيعية هي 

�صيء ما يقع على حدود الغمو�س وال يوجد 

تف�ص������ري منطقي له. اأما النقطة الثانية فهي 

بال�ص������بط هذه الفائدة الغريب������ة للمفاهيم 

الريا�صية التي توؤدي اإىل ن�صوء م�صاألة وحدانية 

نظرياتنا الفيزيائية. حتى نوؤكد على النقطة 

وىل وهي اأن الريا�صيات تلعب دوراً مفرط  االأ

جابة باخت�صار  همية يف الفيزياء، علينا االإ االأ

عن �صوؤال »ما هي الريا�صيات؟« بعدئذ، »ما 

هي الفيزياء؟« ثم كيف تدخل الريا�ص������يات 

يف النظري������ات الفيزيائي������ة، واأخ������رياً، ملاذا 

أداء دورها يف  يبدو جن������اح الريا�ص������يات يف ا

الفيزي������اء اأمراً مرب������كاً اإىل هذا احلد. لدينا 

القليل الذي ميكننا قوله عن النقطة الثانية: 

وحداني������ة النظريات الفيزيائية. اإن اجلواب 

املالئم لهذا ال�صوؤال يحتاج اإىل عمل جتريبي 

ونظري متقن������ني مل تتم املبا�������رسة بهما حتى 

ن. االآ

يّدعي بع�س العلماء اأن املفاهيم الريا�صية 

ولية متاأ�ص������لة يف �ص������لب العقل الب�رسي.  االأ



الفعالية الهائلة للريا�ضيات يف الفيزياء

�لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 194

فقد اعترب عامل الريا�ص������يات /بوانكاريه/ اأن 

�صكال الهند�ص������ية وزمر التناظر امل�صتمرة  االأ

هي مفاهيم كانت موجودة �ص������ابقاً يف العقل 

الب�رسي. رمبا يكون مفهوم العدد هو البديهية 

أ�صا�ص������ية التي ميك������ن اأن ننظر اإليها  كرث ا االأ

به������ذه الطريقة. اإذ يرى بع�س علماء النف�س 

عداد،  طفال مفهوم������اً جمرداً لالأ اأن لدى االأ

ولنق������ل، الع������دد ثالثة، ي�ص������بق فهمهم معنى 

التطبيقات املح�صو�صة لها- مثل ثالثة ملوك 

اأو ثالثة ع�ص������افري. وعلى كل ح������ال، اأجنز 

ثار حالياً بع�س االكت�صافات املهمة  علماء االآ

التي األقت ال�صوء على كيفية تطور املفاهيم 

الريا�صية يف جمتمعات بالد الرافدين. تظهر 

أنه حوايل 8000 �صنة  ثرية ا االكت�ص������افات االأ

قبل امليالد امتلك ال�صومريون عملة معدنية 

جتارية ال متيِّز مفهوم العدد. كانوا مُيَيِّزون، 

على �ص������بيل املث������ال، نعجتني ع������ن معزتني، 

أنواع  لكنهم عجزوا عن جمعهما معاً وجمع ا

رقام  �ص������ياء. جميع بيانات االأ خمتلفة من االأ

املكت�ص������فة لديهم ت�ص������منت دوماً و�صفاً عن 

�ص������ياء املعدودة. ويف م�صتهل العام 3100  االأ

َر ال�ص������ومريون مفهوم العدد  قبل امليالد، طوَّ

�صياء التي ميكن اإح�صاوؤها. فقد  امل�صتقل لالأ

وج������دت قطع معدنية منف�ص������لة متيِّز اأرقام 

�صياء عن هويتها التي هي قيد العّد والتي  االأ

كانت ت�صتعمل يف حينه.

 اإن اإج������راء مقارن������ة ب������ني الريا�ص������يات 

واملو�ص������يقى يبني اأوجه ال�ص������به واالختالف 

ب������ني االثنني. على الرغم من اأن املو�ص������يقى 

أنها تختلف عن الريا�ص������يات  لغة رمزية، اإال ا

بنقطة هامة: ال ت�ص������تمل عل������ى بناء منطقي 

�ص������لب. هناك قواعد التاأليف املو�ص������يقية، 

لكنه������ا قواع������د ميك������ن حتطيمها باأ�ص������كال 

متعددة. اأما ال�ص������بب الذي م������ن اأجله تعترب 

ال�ص������يمفونية اخلام�ص������ة لبيتهوف������ن عملية 

أنه لي�س  اإبداع ولي�ص������ت عملية اكت�صاف هو ا

ميان باأن �صخ�ص������اً اآخر ميكنه  مبقدورن������ا االإ

تاأليفها لو مل يق������م بيتهوفن بذلك. لكن لو مل 

يكت�صف فيثاغورث نظريته، ال بد من وجود 

�ص������خ�س اآخر يق������وم بذلك االكت�ص������اف. يف 

الواقع، هناك �صخ�س اآخر قام بذلك! لدينا 

مثلة على مثل هذه االكت�صافات  الكثري من االأ

املتك������ررة يف ميدان العل������وم، لكن لي�س لدينا 

بداعات املتك������ررة يف ميدان  اأمثلة عل������ى االإ

الفن������ون. اكت�ص������ف نيوت������ن و/اليبنيز/ علم 

التفا�صل والتكامل كل على انفراد، كما كان 

لعلماء ريا�ص������يات بارزين من اأمثال غو�س، 

فكار نف�صها  لوبات�صيف�ص������كي، وبوالي لهم االأ

قليدي������ة. من اجلانب  عن الهند�ص������ة غري االإ

الثاين، ال يوجد �صك�صبري اآخر يوؤلف م�رسحية 

هاملت املعروفة، وال �صاعر اآخر ينظم �صينية 

البحرتي ال�ص������هرية، وال فنان يخرج م�رسحية 
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املتنب������ي الغنائية بالطريقة التي اأخرجها بها 

دباء  من�ص������ور الرحباين! هناك ع������دد من االأ

ترجموا رباعيات عمر اخليام الرائعة، لكن 

جميعها ج������اءت خمتلف������ة واإن بقيت ترجمة 

ال�ص������اعر اأحمد رامي فريدة ومتميزة. هذه 

بداع تو�صح الفرق  اخلا�ص������ية اجلوهرية لالإ

بني العل������وم والفن������ون. وما ينت������ج يف جمال 

حيان م�ص������األة  الفنون، باعتباره يف اأغلب االأ

ذاتية كلياً يف ال�صكل واملحتوى، بال�رسورة ال 

يوج������د نظري له يف مي������دان العلوم؛ لكن مبا 

اأن الريا�ص������يات هي اكت�ص������اف �صيء ما كان 

موجوداً �صابقاً، ميكن اأن تكون -وهي كذلك 

غلب- ن�صخاً متطابقة وم�صتقلة. على االأ

اإال اأن م������ا �ص������بق ذكره ال يقدم تف�ص������رياً 

كافياً لفعالية الريا�ص������يات الهائلة يف تف�صري 

ه������ذا الك������ون، خ�صو�ص������اً اإذا اعتربناها من 

اخ������رتاع العقل الب�رسي ولي�ص������ت حقيقة من 

حقائق الوجود. مبا اأن الكينونة الريا�ص������ية 

توج������د يف عامل اآخر، علين������ا اأن نربر منطقياً 

ملاذا م�صادفة ت�ص������ف الريا�صيات احلوادث 

التي جت������ري يف زماننا ومكاننا. كيف لنا اأن 

نّدعي معرفة اأي �ص������يء عن عامل جمرد غري 

حم�صو�س بالن�صبة لنا، حتى لو كان موجوداً. 

مبا اأن الكينونات الريا�صية املجردة ال تقيم 

يف زماننا ومكاننا املعروفني، فهذا يعني بكل 

أننا ال نعلم عنها �ص������يئاً، وهي اأي�صاً ال  تاأكيد ا

ن اإدراكنا 
ن�ص������انية، الأ تتفاعل مع الكائنات االإ

�ص������ياء املوجودة يف كون من الزمان  مقيد باالأ

واملكان.

جوهر اخلالف يف قبول املنطق ال�صابق 

�صكالية اإىل �صنف  مثلة االإ أنه ي�صمح باإزاحة االأ ا

غري اأفالطوين )اأي غري مثايل(. ت�صبح امل�صاألة 

اأكرث ت�ص������ذيباً عند اأخذ اأمثلة من امليكانيك 

الكال�ص������يكي. هناك طريقتان ت�ص������تخدمان 

اجلزيئات  م�ص������ارات  لتحديد  الريا�ص������يات 

أث������ري قوة معينة، ولتكن  التي تتحرك حتت تا

ق������وة الثقالة. ميكن اأن ن�ص������تخدم املعادالت 

التفا�صلية، ونحدد احلالة امل�صتقبلية بداللة 

احلالة احلالية بالطريقة ال�صببية، اأو ميكن 

أ الفعل  أو مبدا أ التغيري« )ا اأن ن�ص������تخدم »مبدا

�ص������غري( الذي يحدد امل�صار الفعلي الذي  االأ

ي�صلكه اجلزيء باأنه ذلك امل�صار الذي يجعل 

كمية حمددة ت�صل احلالة النهائية مع احلالة 

البدائية ذات قيمة �ص������غرى. ه������ذه املقاربة 

الثانية جتعل املا�ص������ي يحدد امل�صتقبل ب�صكل 

جزئ������ي. من الناحية الفل�ص������فية، يوجد فرق 

كبري بني هات������ني الفكرتني، لكن من الناحية 

الريا�صية ينتج اأن تكون الفكرتان متكافئتني 

ب������كل ما يف الكلمة من معنى. هكذا ي�ص������بح 

فالطوين مع�صلة حتديد اأي احلالتني  لدى االأ

هي احلقيقية.
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عظمة الريا�صيات

قال اأحدهم ذات مرة اإن الفل�ص������فة هي 

اال�صتخدام اخلاطئ للم�صطلح الذي اخرتع 

خ�صي�ص������اً لهذا الغر�س. �صمن هذه الروؤية، 

ميكن القول اإن الريا�صيات هي علم عمليات 

املهارة با�صتخدام مفاهيم وقواعد اخرتعت 

متام������اً للغر�س ذاته. يتم التاأكيد الرئي�ص������ي 

هنا عل������ى النقطة اجلوهري������ة وهي اخرتاع 

املفاهيم. �ص������وف تخلو الريا�صيات حاالً من 

نظري������ات مفيدة اإذا كانت عليها اأن ت�ص������اغ 

بداللة املفاهيم الت������ي تظهر يف البديهيات. 

ع������الوة على ذلك، بينما تعد حقيقة ال تقبل 

ولية  الت�ص������اوؤل باأن مفاهيم الريا�ص������يات االأ

ولية قد �صيغت لو�صف  وحتديداً الهند�صة االأ

كيان������ات يقّدمها مبا�������رسة الع������امل الواقعي، 

فاإن ال�صيء نف�ص������ه ال يبدو حقيقياً بالن�صبة 

ملفاهيم اأكرث تطوراً، خ�صو�صاً املفاهيم التي 

تلعب دوراً مهماً كهذا يف الفيزياء احلديثة. 

عل������ى هذا النحو، فاإن قواعد العمليات على 

عداد الزوجية هي خم�ص�ص������ة بو�ص������وح  االأ

لتعطي النتائج نف�ص������ها التي نح�ص������ل عليها 

يف حال������ة العمليات الك�رسي������ة التي تعلمناها 

رق������ام الزوجية. ال  اأوالً دون الرج������وع اإىل االأ

ت������زال قواعد العمليات على املتتاليات، التي 

عداد ال�ص������ّماء، عائدة اإىل �صنف  هي مع االأ

من القواعد الت������ي حتددت على هذا النحو 

لكي تعيد اإنتاج قواعد عمليات على كميات 

معروفة لنا �صابقاً.

من املعلوم اأن معظم املفاهيم الريا�ص������ية 

ع������داد العقدية،  ك������رث تط������وراً، مث������ل االأ االأ

اخلوارزميات، املوؤثرات اخلطية، وميكن لهذه 

القائمة اأن ت�ص������تمر اإىل مدى غري حمدود، مّت 

ا�صتنباطها كموا�صيع منا�صبة ت�صمح للريا�صي 

اأن يثبت بالعمل عليها عبقريته واإح�صا�ص������ه 

بال�صكل اجلمايل. يف احلقيقة، تعريف هذه 

املفاهيم، م������ع اإدراك اأن اعتبارات العبقرية 

والفائ������دة ميك������ن تطبيقه عليه������ا، هي اأول 

تو�صيح لعبقرية الريا�صيني الذين عّرفوها. 

اأما الفكرة العميقة التي تدخل �صمن ت�صكيل 

املفاهيم الريا�ص������ية، فيتم تعديلها يف نهاية 

املط������اف بفع������ل املهارة التي ت�ص������تخدم فيها 

هذه املفاهيم. ي�صتثمر الريا�صي املتميز، ولو 

ب�صعوبة كبرية، ا�صتثماراً كاماًل مناطق التفكري 

امل�صموح بها ويتجنب املحظورة منها. اأما اأن 

ال يقوده تهوره اإىل �ص������بكة من التناق�ص������ات 

فه������و بحد ذات������ه معجزة: بالتاأكيد ي�ص������عب 

االعتق������اد اأن ق������درة التفك������ري املنطقي لدى 

الريا�ص������ي قد و�صلت، وفق عملية االنتخاب 

الطبيعي لداروي������ن، اإىل درجة الكمال الذي 

أنه ميتلكه������ا. على كل حال، لي�س هذا  يبدو ا

هو مو�صوعنا احلايل. النقطة الرئي�صية التي 

يجب اأن ن�صتذكرها فيما بعد هي اأن باإمكان 
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الريا�ص������ي اأن ي�ص������وغ حفنة من 

النظريات املفيدة دون اأن يحدد 

املفاهي������م التي تقع فيما وراء ما 

هو حمت������وى منها يف البديهيات. 

اأما تلك املفاهي������م غري املحتواة 

يف البديهي������ات، فتتحدد مبعاينة 

البارع������ة  املنطقي������ة  العملي������ات 

ح�صا�صنا  املمكنة التي ت�صتجيب الإ

اجلمايل �صواء يف العمليات اأو يف 

بالعمومية  تت�صف  التي  نتائجها 

والب�صاطة.

عاملية الق�انني 

يهتم الفيزيائي يف اكت�ص������اف 

اجلام������دة.  الطبيع������ة  قوان������ني 

حت������ى نفهم ه������ذه املقولة، يكون 

م������ن ال�������رسوري اأن نحلل مفه������وم »القانون 

الطبيعي«.

يبدو الك������ون من حولنا معق������داً لدرجة 

أنه ال  كرث و�صوحاً حوله ا رباك واحلقيقة االأ االإ

ميكننا التنبوؤ بامل�صتقبل. مع اأن امل�صحك يف 

مر اأن نعزو اإىل املتفائل فقط وجهة النظر  االأ

القائلة اأن امل�صتقبل غري اأكيد، يكون املتفائل 

على ح������ق يف هذه احلالة: ال ميك������ن التنبوؤ 

أ�صار الفيزيائي  بامل�صتقبل. اإنها ملعجزة، كما ا

ال�صهري /�رسودينغر/ عام 1933، على الرغم 

 للكون، اأن يوجد انتظام 
ّ

من التعقيد املح������ري

أكي������د ميك������ن اكت�ص������افه يف  Regularity ا
احلوادث. مثال على انتظام كهذا، اكت�ص������فه 

أ�ص������قط حجرين يف وقت  غاليلي������و، عندما ا

أنهما و�صال  حمدد من االرتفاع نف�صه، ليجد ا

ر�������س يف وق������ت واح������د. تهتم قوانني  اإىل االأ

الطبيع������ة مبثل هذه االنتظامي������ة الذي قّدم 

أولياً ل�صنف عري�س منها.  غاليليو منوذجاً ا

أ�صباب. اإنه انتظام مده�س لثالثة ا

ول، اأن تك������ون قوة  ال�ص������بب املده�������س االأ

الثقال������ة موجودة لي�س فق������ط يف مدينة بيزا 

يطالي������ة، ويف زمن غاليلي������و، بل اأن تكون  االإ
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ر�س، كما كانت  موجودة يف اأي مكان على االأ

موجودة دوماً، و�صتبقى كذلك. هذه اخلا�صة 

يف االنتظام هي خا�ص������ة ثابتة مميزة، وكما 

أ�صار فيزيائيون كثريون �صابقاً، من دون مبادئ  ا

»الثبات« Invariance امل�صابهة لتلك التي 

وردت يف تعمي������م غاليليو ال�ص������ابق، لن تكون 

الفيزياء ممكنة. اأما ال�صبب املده�س الثاين، 

هو اأن االنتظام الذي نقوم ببحثه هو م�صتقل 

عن العديد من مثل هذه ال�رسوط التي توؤثر 

أنها  أ �ص������احلاً بغ�������س النظر ا به. يكون املبدا

متط������ر اأو ال، فيم������ا اإذا كانت التجربة تنجز 

يف غرف������ة اأو من على ب������رج، وفيما اإذا كان 

أة. اإن املبداأ  أم امرا من ي�صقط احلجر رجاًل ا

آنياً ومن  أ�صقطنا احلجرين، ا �ص������الح حتى لو ا

االرتف������اع نف�ص������ه، من �صخ�ص������ني خمتلفني. 

هناك بكل و�ص������وح �رسوط اأخرى ال عد لها 

غري هامة من وجهة نظر �صالحية انتظامية 

غاليليو. انع������دام الرتابط ب������ني العديد من 

هذه الظروف الت������ي ميكن اأن تلعب دوراً يف 

الثبات.  أي�ص������اً  ا الظاهرة املر�ص������ودة يدعى 

وعل������ى كل حال، هذا الثبات له ميزة خمتلفة 

أ  عما �صبقه من حيث ال ميكن �صياغته كمبدا

عام. يَُعّد اكت�ص������اف ال�رسوط التي توؤثر على 

الظاه������رة، وتلك ال�رسوط التي ال توؤثر فيها، 

ج������زءاً من اكت�ص������افات جتريبية مبكرة متت 

ب وذكاءه  يف ه������ذا احلقل. اإن براع������ة املَُجرِّ

يو�ص������حان له الظواه������ر الت������ي تعتمد على 

جمموعة �صيقة من ال�رسوط املمكن اإدراكها 

واإعادة توليدها ب�ص������هولة ن�صبية. يف احلالة 

احلا�رسة، كان قي������د غاليليو املفرو�س على 

ج�صام الثقيلة  مراقباته املح�ص������ورة على االأ

ك������رث اأهمية يف هذا  ن�ص������بياً هي اخلطوة االأ

أن������ه لو مل توجد  االعتب������ار. مرة ثانية، نوؤكد ا

ظواهر م�ص������تقلة متاماً لكنه������ا تطيع جملة 

�ص������بحت الفيزياء  �ص������غرية من ال�������رسوط، الأ

م�صتحيلة حقاً.

النقطتان ال�صابقتان، مع داللتهما العالية 

من وجهة نظر فل�ص������فية، لي�ص������تا الوحيدتني 

أبعد حد، ولي�س  اللتني اأده�ص������تا غاليليو اإىل ا

نهم������ا يحتويان قانون������اً نوعي������اً للطبيعة.  الأ

فالقانون الطبيعي يك������ون حمتوى يف مقولة 

اأن طول الزمن الذي ي�ص������تغرقه ج�صم ثقيل 

ر�س من ارتفاع معني م�صتقل  لي�ص������ل اإىل االأ

عن حجم، مادة و�صكل اجل�صم الذي ي�صقط. 

يف اإطار القانون الث������اين لنيوتن، يرقى هذا 

اإىل مقول������ة اأن قوة الثقال������ة التي تعمل على 

اجل�ص������م ال�ص������اقط تتنا�ص������ب مع كتلته لكنها 

م�صتقلة عن حجمه، �صكله ومادته.

ول  يه������دف البحث ال�ص������ابق يف املقام االأ

أن������ه لي�س من املنطق������ي باملطلق اأن  التذكري ا

توجد قوان������ني طبيعية اأقل بكثري من مقدرة 

ن�صان على ك�صفها. وهذا ما اأكده �رسودينغر  االإ
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يف كتابه »ماهية احلياة« بقوله: اإنها املعجزة 

ن�ص������ان  الثانية التي رمبا تقع خارج مقدرة االإ

ر بع�س الفيزيائيني اأحياناً  على فهمها. يَُذكِّ

فكرة تتابع طبق������ات قوانني الطبيعية، حيث 

حتتوي كل طبق������ة على قوانني اأكرث عمومية 

أك������رث �ص������مولية م������ن قوانني الطبق������ة التي  وا

�ص������بقتها واأن اكت�صافها ي�صكل اخرتاقاً اأعمق 

ح������وال، النقطة  يف بنية الك������ون. ويف كل االأ

هم داللة يف ال�صياق احلايل هي اأن جميع  االأ

بعد،  قوان������ني الطبيعة، حت������ى يف نتائجها االأ

تعد جزءاً �ص������غرياً فقط م������ن معرفتنا للعامل 

اجلام������د. جميع القوان������ني يف الطبيعة هي 

مقوالت �رسطية ت�ص������مح بتنبوؤ ح�صول بع�س 

أ�صا�س معرفة احلا�رس،  حوادث امل�صتقبل على ا

با�ص������تثناء اأن بع�س مظاهر احلالة احلا�رسة 

للك������ون، اإن مل يك������ن معظمها، ه������ي منعدمة 

الرتابط من وجهة نظر املتنبئ. يكون انعدام 

الرتابط مت�ص������مناً يف �ص������ياق النقطة الثانية 

الواردة يف منت نظرية غاليليو.

الهدف الرئي�ص������ي ملا �صبق ذكره هو لفت 

النظ������ر ب������اأن قوانني الطبيعة ه������ي مقوالت 

م�رسوط������ة وهي تعود فقط اإىل جزء �ص������غري 

جداً م������ن معرفتنا للكون. هكذا، فامليكانيك 

الكال�ص������يكي، الذي هو اأف�ص������ل منوذج اأويل 

للنظرية الفيزيائية، يعطي امل�صتقات الثانية 

ج�ص������ام، على  حداثيات املكانية جلميع االأ لالإ

ج�ص������ام  أ�ص������ا�س معرف������ة اإحداثيات هذه االأ ا

ومتح������والت اأخ������رى. اإن������ه، اأي امليكاني������ك 

الكال�ص������يكي، ال يعطي معلومات عن وجود 

ج�صام، اأو�صاعها احلالية، اأو �رسعاتها. ما  االأ

أنه حتى املقوالت  يجب ذكره، توخياً للدقة، ا

ال�رسطية ال ميك������ن اأن تكون دقيقة ب�ص������كل 

كامل: ذلك اأن املقوالت ال�رسطية هي قوانني 

احتمالية متكننا فقط من و�ص������ع مراهنات 

ذكية على اخلوا�س امل�صتقبلية للعامل اجلامد، 

تق������وم على معرفة احلالة احلا�رسة له. فهي 

ال ت�صمح لنا ب�صناعة مقوالت ت�صنيفية، وال 

حتى مقوالت ت�صنيفية �رسطية على احلالة 

احلا�رسة للكون. تُظهر ال�ص������فة االحتمالية 

الت  لقوان������ني الطبيع������ة نف�ص������ها يف حالة االآ

قل يف  أي�ص������اً، وميكن التاأكد منه������ا، على االأ ا

حالة املفاع������الت النووية، اإذا مت ت�ص������غيلها 

عن������د طاق������ة منخف�ص������ة ج������داً. وعلى كل 

�ص������ايف املفرو�س على جمال  حال، القيد االإ

القوانني الطبيعي������ة الذي ينتج من جوهرها 

االحتمايل، رغم اأهميته، لن يكون مو�ص������وع 

البحث احلايل.

دور الريا�صيات يف الفيزياء

بعد اأن انتع�صت عقولنا من خالل عملية 

النفاذ اإىل جوه������ر الريا�ص������يات والفيزياء، 

اأ�ص������بحنا يف موق������ع اأف�ص������ل ملراجع������ة دور 

الريا�صيات يف النظريات الفيزيائية.
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نحن ن�ص������تخدم الريا�ص������يات يف فيزياء 

كل ي������وم لتعي������ني نتائج القوان������ني الطبيعية، 

لتطبيق املقوالت امل�رسوطة يف حاالت خا�صة 

يح�صل اأن تكون م�صيطرة اأو مفيدة بالن�صبة 

لن������ا. لكي يكون هذا ممكناً، يجب �ص������ياغة 

ن بلغة ريا�صية. يف كل  القوانني الطبيعية االآ

حوال، ي�ص������بح دور تعيني نتائج النظريات  االأ

هم  التي اختربت �ص������ابقاً لي�س ه������و الدور االأ

للريا�صيات يف الفيزياء. لي�صت الريا�صيات، 

والريا�ص������يات التطبيقية حتدي������داً، اإىل هذا 

احلد �صيدة املوقف يف هذا الدور: اإنها تقوم 

داة فقط. بدور االأ

على العموم، تلعب الريا�صيات دوراً اأكرث 

ريادية يف الفيزياء. لقد كان هذا مت�ص������مناً 

ن يف املقول������ة الت������ي تفيد ب������اأن القوانني  االآ

الطبيعي������ة يج������ب اأن تكت������ب بلغة ريا�ص������ية 

كي تكون مادة م�ص������تخدمة يف الريا�ص������يات 

التطبيقية. مقولة اأن قوانني الطبيعة مكتوبة 

بلغة ريا�صية و�صعت ب�صكل مالئم قبل 300 

ن حقيقة  �ص������نة من ِقَبلرْ غاليليو، اأ�صبحت االآ

همية  اأكرث من اأي وقت م�ص������ى. لكي نبني االأ

التي متلكها املفاهيم الريا�ص������ية يف �صياغة 

قوانني الفيزياء، دعنا ن�ص������تذكر، كمثال على 

ذل������ك، بديهي������ات امليكاني������ك الكمومي كما 

�صيغت، ب�ص������كل وا�ص������ح، من قبل الريا�صي 

أو ب�ص������كل  الكبري ف������ون نيومان عام 1955، ا

�ص������مني، من قب������ل الفيزيائ������ي الكبري باول 

أ�صا�صيان  ديراك عام 1947. يوجد مفهومان ا

 States »يف امليكانيك الكمومي: »احلاالت

 .Observables »وما هو »قابل للقيا�������س

احل������االت هي متجه������ات يف فراغ ريا�ص������ي 

يدعى ف������راغ هيلربت، وما قابل للقيا�س هي 

موؤث������رات تعمل على ه������ذه املتجهات. القيم 

املمكنة لعملي������ات القيا�س هي القيم املميزة 

للموؤثرات- لكن لدينا وقفة اأف�صل هنا خمافة 

اأن نن�صغل يف جدولة املفاهيم الريا�صية التي 

تطورت يف نظرية املوؤثرات اخلطية.

نَّ الفيزياء تختار 
أ حقيقة، من دون �صك، ا

بع�س املفاهيم الريا�ص������ية ل�صياغة القوانني 

نَّ ج������زءاً فقط من 
أ الطبيعي������ة، ومن املوؤكد ا

جميع املفاهيم الريا�صية ت�صتخدمه الفيزياء. 

رَت  أي�ص������اً اأن املفاهيم املختارة مل تُخرْ وحقيقة ا

اعتباطياً من جدولة امل�صطلحات الريا�صية 

لكن مّت ا�ص������تنباطها، يف كثري من احلاالت اإن 

مل يكن يف معظمها، ب�ص������كل م�صتقل من ِقَبلرْ 

الفيزيائيني ثم ُمّيزت فيما بعد كما ت�صورها 

الريا�ص������يون م������ن قبل. لي�������س حقيقة، على 

كل حال، كم������ا يقال اأحيان������اً، اأن هذا يجب 

أب�صط  ن الريا�صيات ت�صتخدم ا اأن يح�ص������ل الأ

أنها حت�ص������ل لزاماً يف  املفاهي������م املمكن������ة وا

أينا من قبل، ال يتم  أية �ص������يغة كانت. كما را ا

ل�صهولتها  اختيار املفاهيم الريا�ص������ية نظراً 
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املفاهيمية- بل ملطاوعتها ملعاجلات حاذقة 

وحلج������ج المع������ة والفت������ة للنظ������ر. يجب اأن 

ال نن�ص������ى اأن ف�ص������اء هيل������ربت يف امليكانيك 

الكمومي هو ف�ص������اء هيل������ربت العقدي، مع 

جداء �ص������لّمي هيلربتي. من املوؤكد بالن�ص������بة 

ع������داد العقدية بعيدة  لعقل منفتح، تكون االأ

أو الب�صاطة وال ميكن اأن توحي  عن الطبيعة ا

بها عملي������ات املراقب������ات الفيزيائية. عالوة 

عداد العقدية هو يف  على ذلك، ا�صتخدام االأ

هذه احلالة لي�س حيلة ح�ص������ابية للريا�صيات 

التطبيقي������ة بل تقرتب من كونها �رسورة عند 

�ص������ياغة قوان������ني امليكاني������ك الكمومي. يف 

رقام لي�ص������ت  ن اأن االأ أ يظهر االآ خري، ب������دا االأ

نَّ ما ي�ص������مى التوابع 
أ لوحدها يف امليدان بل ا

التحليلي������ة مقدر لها اأن تلعب دوراً حا�ص������ماً 

يف �ص������ياغة النظرية الكمومية. نحن ن�ص������ري 

يف هذا املجال اإىل التطور ال�رسيع احلا�ص������ل 

يف كث������ري م������ن النظريات العلمي������ة احلديثة، 

خ�صو�صاً يف فيزياء الفلك.

نَّ معجزة 
أ من ال�ص������عب جتنب انطب������اع ا

تواجهن������ا هن������ا، مقاربة متام������اً يف طبيعتها 

ن�ص������اين ميكن  املثرية اإىل معجزة اأن العقل االإ

اأن ي�ص������وق اآالف احلج������ج مع������اً دون اإقحام 

أو اإىل معجزتني اأخريني  نف�صه يف تناق�صات ا

هما: وجود قوان������ني الطبيعة ومقدرة العقل 

ن�صاين على ك�صفها. عمليات املراقبة التي  االإ

قرب اإىل تف�ص������ري املفاهيم الريا�صية  تكون االأ

الت������ي تظهر فجاأة يف الفيزي������اء التي نعرفها 

أين�صتاين باأن النظريات الفيزيائية  هي مقولة ا

التي نرغ������ب يف قبولها هي اجلميالت منها 

فق������ط. اإنها تقف كربهان عل������ى اأن املفاهيم 

الريا�ص������ية، التي ت�صتدعي اإظهار الكثري من 

الذكاء، لديها موا�ص������فة اجلم������ال. على كل 

آين�ص������تاين يف اأف�ص������ل  ح������ال، ميكن ملقاربة ا

حوال تف�صري خوا�س النظريات التي نرغب  االأ

ميان بها ولي�س لها �ص������الحية مرجعية يف  االإ

الدقة احلقيقية للنظرية. �صنعود، بناء على 

خري. ذلك، اإىل هذا ال�صوؤال االأ

الو�ص������ف املمكن ال�ص������تخدام الفيزيائي 

الريا�ص������يات يف �ص������ياغته قوانني الطبيعة 

أنه ا�ص������تخدام عدمي امل�ص������وؤولية اإىل حد ما.  ا

عموماً، ح������ني يجد الفيزيائ������ي عالقة بني 

كميتني تعادله������ا عالقة معروف������ة جيداً يف 

الريا�صيات، �صوف يقفز بب�صاطة اإىل النتيجة 

ب������اأن العالقة نف�ص������ها هي التي نوق�ص������ت يف 

أية عالقة اأخرى  نه ال يعلم عن ا الريا�صيات الأ

م�ص������ابهة. ال يهدف البحث احلا�رس بطريقة 

ما تفنيد التهمة عن الفيزيائي باأنه �صخ�س 

أنه رمبا يكون كذلك. على  غري م�صوؤول، مع ا

كل حال، من املهم اأن ن�ص������ري اإىل اأن ال�صيغة 

الريا�ص������ية للفيزيائي ه������ي ناجتة عن خربة 

غري م�ص������قولة ت������وؤدي اإىل رق������م غريب من 
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احلاالت ت�صف بدقة مده�صة �صنفاً �صخماً 

من الظواهر. يبني هذا اأن اللغة الريا�ص������ية 

أك������رث من كونها لغة  لديها املزيد لت�ص������توعبه ا

مر من  حمادثة فقط. دعنا نناق�������س هذا االأ

خالل اإبراز عدة اأمثلة.

ول الذي يُ�صت�ص������هد به  ي������دور املث������ال االأ

حي������ان حول حرك������ة الكواكب.  يف اأغل������ب االأ

ج�صام را�صخة حقاً  اأ�صبحت قوانني �صقوط االأ

نتيجة للتجارب التي اأجنزت ب�ص������كل رئي�صي 

يف اإيطالي������ا يف حينه. مل تك������ن تلك التجارب 

دقيقة جداً مبفه������وم دقة اليوم، نظراً لتاأثري 

مقاومة الهواء من جهة، وب�ص������بب ا�ص������تحالة 

قيا�س الفوا�ص������ل الزمنية يف ذلك الوقت من 

جهة اأخرى. مع ذلك، لي�س مده�ص������اً نتيجة 

لتلك الدرا�ص������ات، اأن اأح������رز علماء الطبيعة 

يطالي������ني خ������ربة يف معرفة الط������رق التي  االإ

ج�ص������ام خالل الغالف اجلوي.  ت�ص������لكها االأ

اإنه اإ�ص������حاق نيوتن فيما بعد من �صبك قانون 

ج�صام يف عالقة مع حركة  ال�صقوط احلر لالأ

أ�ص������ار اإىل اأن امل�ص������ار القطعي  القمر، حني ا

للحجر املقذوف يف الهواء، وامل�صار الدائري 

للقم������ر يف ال�ص������ماء، ه������ي حاالت خا�ص������ة 

للمو�ص������وع الريا�ص������ي ذاته للقطع الناق�س 

أ�صا�س  ومل�ص������لّمة قانون الثقالة العاملي، على ا

تزامن ح�صابي وحيد، تقريبي جداً ويف وقت 

واحد. فل�صفياً، فاإن قانون الثقالة كما �صاغه 

أي�صاً. اأما  نيوتن كان مكروهاً يف زمانه ومنه ا

م������ن الناحية التجريبية، فق������د بني القانون 

على مراقبات �صئيلة وغري كافية، كما جاءت 

�صياغته على �ص������كل معادلة ريا�صية حتتوي 

على مفهوم امل�ص������تق الثاين وم������ن منا حاول 

اأن ي�ص������حبه من دائرة اإىل منحني يعرف اأن 

امل�ص������تق الثاين لي�س مفهوم������اً مبا�رساً فعلياً. 

أثبته نيوتن على م�ص�س  قانون الثقالة الذي ا

وتاأك������د من������ه بدقة ت�ص������ل ح������وايل4%، متت 

ىل مرتبة اأقل من  أنه دقي������ق اإٍ الربهن������ة على ا

جزء من ع�رسة اآالف يف املائة واأ�صبح مقرتناً 

باإحكام مع فكرة الدقة املطلقة التي اأ�ص������بح 

الفيزيائيون موؤخراً فقط جريئني مبا يكفي 

للبحث مرة ثانية يف حدود دقتها. من املوؤكد 

اأن قانون نيوتن، كمثال يُ�صت�صهد به مرة اأوىل 

وثاني������ة، يجب ذكره كمثال ب������ارز عن قانون، 

������يَغ مب�صطلحات تظهر ب�ص������يطة بالن�صبة  �صِ

للريا�ص������ي، ومتت الربهنة عليه بدقة تفوق 

كل التوقعات املعقولة.

نعي������د تلخي�������س اأطروحتنا ح������ول املثال 

ال�ص������ابق عل������ى النح������و الت������ايل: اأوالً، يكون 

القانون، خ�صو�ص������اً منذ اأن يظهر امل�ص������تق 

الثاين فيه، ب�صيطاً فقط بالن�صبة للريا�صي، 

أو لعقول  ح�ص������ا�س العام ا ولي�س بالن�ص������بة لالإ

مبتدئة غري ريا�صية. ثانياً، اإنه قانون م�رسوط 

لهدف حم������دد جداً. ال يقول القانون �ص������يئاً 
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ر�س التي جتذب �ص������خور غاليليو،  حول االأ

أو ح������ول ال�ص������كل الدائري مل������دار القمر، اأو  ا

حول الكواكب ال�صم�ص������ية. اأما مهمة تف�صري 

ولية هذه، فقد تركت للجيولوجي  ال�رسوط االأ

والفلكي، و�صيكون لديهما وقتاً �صعباً معها.

دقة امليكانيك الكم�مي

املث������ال الث������اين ي������دور ح������ول امليكانيك 

الكمومي العادي كما ظهر يف بداياته. ن�ص������اأ 

ه������ذا امليكانيك ح������ني الحظ ماك�������س بورن 

اأن بع�س القواعد احل�ص������ابية، التي و�صعها 

هايزنربغ، كانت متطابقة �ص������كلياً مع قواعد 

ح�صاب امل�ص������فوفات التي توطدت قبل زمن 

طويل من ِقَب������لرْ الريا�ص������يني. اقرتح بعدئذ 

كل من بورن، جوردان وهايزنربغ ا�ص������تبدال 

متح������والت املو�ص������ع واالندف������اع ملع������ادالت 

باملاتري�صات )عامي  الكال�ص������يكي  امليكانيك 

1925 و1926(. طب������ق الثالثة الكبار قواعد 

املاتري�صات على عدة م�صائل مثالية اإىل حد 

كب������ري وكانت النتائج مقنع������ة متاماً. على كل 

ح������ال، مل يكن يوج������د يف ذل������ك الوقت دليل 

منطق������ي عل������ى اأن ميكاني������ك امل�ص������فوفات 

�ص������تثبت �ص������حته حتت �رسوط اأكرث واقعية. 

يف الواق������ع، هم يقول������ون »اإذا كان امليكانيك 

ن  كما ظهر يف �ص������يغته ال�صابقة ف�صيكون االآ

�ص������حيحاً يف �ص������ماته اجلوهرية«. وكم�صاألة 

حقيقية، فاإن اأول تطبي������ق للميكانيك الذي 

و�صعوه على م�صاألة عملية، كان بالن�صبة لذرة 

الهيدروجني، قّدمه باويل بعد عدة �ص������هور. 

اأعطى ه������ذا التطبيق نتائج ح�ص������ابية على 

توافق مع النتائج التجريبية. كان هذا مقنعاً 

ن قواعد  لكنه ال ي������زال غري قابل للفه������م الأ

احل�ص������اب لهايزنربغ ا�صتخل�صت من م�صائل 

ت�صمنت النظرية القدمية لذرة الهيدروجني. 

ح�ص������لت املعج������زة فق������ط ح������ني مّت تطبيق 

ميكانيك امل�صفوفات، اأو قل نظرية مكافئة 

ريا�ص������ياً، على م�ص������ائل كانت تطبيق قواعد 

احل�ص������اب لهايزن������ربغ عليها ع������دمي املعنى. 

تفرت�س قواعد احل�ص������اب لهايزنربغ م�صبقاً 

اأن املعادالت الكال�ص������يكية للحركة لها حلول 

مع خوا�س دورية حمددة؛ ومعادالت احلركة 

لك������رتوين ذرة الهلي������وم، اأو حتى لعدد اأكرب  الإ

ثقل، لي�س لها هذه  من اإلكرتونات الذرات االأ

ن قواعد هايزنربغ  اخلوا�س بكل ب�ص������اطة، الأ

ال ميكن اأن تطبق يف هذه احلاالت. مع ذلك، 

ح�صاب اأدنى �صوية طاقة للهليوم اأجنزت قبل 

عدة �ص������هور من قبل عدة علماء، توافقت مع 

املعطيات التجريبية �ص������من دقة القيا�صات، 

التي ت�ص������ل اإىل جزء من ع�رسة ماليني. من 

أننا ح�صلنا على �صيء  املوؤكد يف هذه احلالة ا

من هذه املعادالت مل ن�صعه فيها.

ال�ص������يء نف�ص������ه يكون حقيقياً بالن�ص������بة 

طياف املعقدة، اأي  للمميزات الو�ص������فية لالأ



الفعالية الهائلة للريا�ضيات يف الفيزياء

�لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 204

ك������رب كتل������ة. وكما اأخرب  اأطي������اف الذرات االأ

ج������وردان يف ورق������ة بحثية له بعد ا�ص������تقاق 

طي������اف، بعدم وجود  امليزات الو�ص������فية لالأ

تواف������ق مع قواع������د اال�ص������تقاق يف النظرية 

الكمومي������ة، واأن القواع������د الت������ي توط������دت 

بح������اث التجريبية، تك������ون قد قدمت  من االأ

خ������رية يف �ص������ياغة تغريات يف  الفر�ص������ة االأ

اإطار ميكانيك امل�ص������فوفات. ب������كالم اآخر، 

اأح�س جوردان اأن هذا �صي�ص������كل، وقتياً على 

قل، عجزاً اأمام عدم التوافق غري املتوقع  االأ

احلا�صل يف نظرية ذرة الهليوم. ح�صل ذلك 

حني طّور فيزيائيان معروفان �صيغة ريا�صية 

أنه معجزة  وا�صحة جداً وغري متغرية، بحيث ا

الهلي������وم التي ذكرناها من قبل مل حت�ص������ل، 

وبدا اأن اأزمة فعلية قد ن�صاأت. من املوؤكد، اأن 

زمة بطريقة  الفيزياء احلديثة �صوف حتل االأ

أو باأخ������رى. وحقيقة، من جه������ة اأخرى، اأن  ا

الفيزي������اء مل تك������ن ممكنة كم������ا نعرفها اليوم 

دون تك������رار ثابت ملعجزات م�ص������ابهة ملعجزة 

كرث  ذرة الهليوم والتي ه������ي رمبا املعجزة االأ

اإثارة التي ح�صلت يف �صياق تطور امليكانيك 

ويل، لكن لي�ص������ت اإىل حد بعيد  الكموم������ي االأ

الوحي������دة فق������ط. يف احلقيقة، ف������اإن عدد 

املعجزات امل�صابهة يكون حمدوداً، من وجهة 

نظرنا، فقط برغبتنا لل�ص������ري بعد املزيد من 

املعجزات امل�صابهة. مع ذلك، كان للميكانيك 

الكمومي جناحات مثرية بالت�ص������اوي جعلتنا 

مقتنعني ب�صحته.

مثلة ال�ص������ابقة، التي ميكن اإبراز  تبني االأ

املزي������د منها، ت������الوؤم ال�ص������يغة الريا�ص������ية 

لقوانني الطبيع������ة بداللة مفاهيم خمتارة يف 

أ�ص������ا�س اأن قوانني  قابلية التعامل معها، على ا

الطبيعة تلك ذات دقة فائقة لكن ذات هدف 

نَّ عملية 
أ حمدد ح�رساً. وهناك من ي�صري اإىل ا

مثلة باأنها  املراقبة التي تو�ص������حها ه������ذه االأ

القانون التجريبي لنظرية املعرفة. مع قوانني 

أ�صا�ص������اً  النظريات الفيزيائية للثبات، تكون ا

الزماً لهذه النظري������ات. دون قوانني الثبات 

للنظري������ات الفيزيائية التي ميك������ن اإدخالها 

أ�صا�ص������اً للحقيق������ة؛ اإذا كان القانون  ال يوجد ا

التجريب������ي لنظري������ة املعرفة غري �ص������حيح، 

الت�ص������جيع والطماأنينة  الفيزيائي  �ص������يخ�رس 

الت������ي تعد �رسورات عاطفية م������ن دونها لن 

مكان اكت�ص������اف قوان������ني الطبيعة  يكون باالإ

بنجاح. وكما يق������ول اأحد العلماء اإن القانون 

التجريبي هو م�ص������األة اإميان لدى الفيزيائي 

النظري وهو اإميان تدعمه جيداً اأمثله فعلية 

�صافة ملا ذكرناه �صابقاً. عديدة باالإ

الطبيعة التجريبية للمالحظة ال�ص������ابقة 

أنها لي�صت  تبدو وا�ص������حة بذاتها. من املوؤكد ا

»�������رسورة فكري������ة« ولن تكون �������رسورة، لكي 

�ص������ارة اإىل احلقيقة  تربهن على ذلك، يف االإ
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التي تطبق فقط على جزء �ص������غري جداً من 

معارفنا للعامل اجلامد. من ال�ص������خافة مبكان 

االعتقاد بوجود عالقات ريا�ص������ية ب�ص������يطة 

للم�ص������تق الثاين للمو�ص������ع تكون وا�ص������حة، 

عندما ال توجد عالقات م�ص������ابهة للمو�صع 

أو لل�رسعة. �صيكون مده�صاً لنا اأن نرى  ذاته ا

كيف مت ب�صهولة تبني الهبة الرائعة املن�صوية 

يف القانون التجريبي للمعرفة. مقدرة العقل 

الب�رسي يف ت�ص������كيل �صل�ص������لة من األف نتيجة 

وتبق������ى هذه النتائج �ص������ليمة، كما ذكرنا من 

قبل، هي هبة م�صابهة.

وحدة ق�انني الطبيعة 

يكون لكل قانون جتريبي موا�صفة مقلقة 

أينا للتو اأن  ال يعرف اأحد حدوده������ا. فقد را

هن������اك انتظاميات يف احلوادث يف العامل من 

حولنا ميكن �صياغتها بداللة مفاهيم ريا�صية 

خ������رى، هناك  بدقة خارق������ة. من اجلهة االأ

مظاه������ر تتعلق بالعامل ال������ذي نهتم به جتعلنا 

أية دوري������ات دقيقة.  نعتق������د بعدم ووج������ود ا

تدعى هذه ال�������رسوط بال�������رسوط البدائية. 

ال�ص������وؤال الذي يطرح نف�ص������ه فيما اإذا كانت 

االنتظاميات املختلفات، اأي قوانني الطبيعة 

املتنوعة التي �ص������يتم اكت�ص������افها، �ص������تندمج 

قل  يف وحدة متما�ص������كة واح������دة، اأو على االأ

بطريقة مقاربة. ب�ص������كل بدي������ل، من املمكن 

اأن يك������ون هناك دوماً بع�س قوانني الطبيعة 

يِّ منها. 
حيث ال يوجد �صيء م�ص������رتك بني اأ

مر حقيقة،  يف الوقت احلا�رس، يكون هذا االأ

على �ص������بيل املثال يف قوانني الوراثة وبع�س 

قوانني الفيزياء. حتى ميكن اأن تكون بع�س 

القوانني الطبيعية على خالف مع بع�ص������ها 

بع�ص������اً يف م�ص������امينها، لكن يكون كل منها 

مقنعاً مبا يكفي يف �صيطرته اخلا�صة بحيث 

ال نرغ������ب يف التخل������ي ع������ن اأي منها. ميكن 

أنف�ص������نا اأن مث������ل هذه احلاالت من  اأن نقنع ا

أو اهتماماتنا يف تو�صيح اخلالف  امل�ص������اكل ا

بني النظري������ات املختلفة ميكن اأن يزول. قد 

نخ�رس االهتم������ام باحلقيق������ة النهائية، التي 

هي �ص������ورة وحيدة مفردة نتجت عن اندماج 

متما�صك ل�صور �صغرية، ت�صكلت وفق مظاهر 

خمتلفة للطبيعة.

من املفي������د لنا تو�ص������يح البدائل املتاحة 

بتق������دمي مثال حم������دد. يوجد لدين������ا حالياً، 

يف الفيزي������اء، نظريت������ان �ص������خمتا الفعالية 

ومثريت������ان لالهتمام هم������ا: نظرية الظواهر 

الكمومي������ة ونظرية الن�ص������بية. جت������د هاتان 

النظريتان جذورهم������ا يف زمر من الظواهر 

متبادل������ة ح�������رساً. تطب������ق نظرية الن�ص������بية 

ج�صام املاكرو�ص������كوبية، مثل النجوم  على االأ

واملج������رات. حادث������ة التزام������ن، يف التحليل 

ولية يف  النهائي لال�صطدام، هي احلادثة االأ

نظرية الن�ص������بية وحتدد نقطة يف املكان_ 
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قل �ص������تحدد نقطة اإذا  الزم������ان، اأو على االأ

كانت اجلزيئات املت�صادمة �صغرية �صغراً ال 

نهائياً. اأما النظرية الكمومية فتجد جذورها 

يف العامل امليكرو�صكوبي، ومن وجهة نظرها، 

أو اال�ص������طدام، حتى  فاإن حادث������ة التزامن، ا

عندما حت�ص������ل بني جزيئ������ات ال حجم لها، 

ولي�صت معزولة بحدة يف الزمان املكان. تعمل 

النظريتان مبفاهيم ريا�صية خمتلفة- ف�صاء 

بعاد وف�صاء هيلربت النهائي  رميان رباعي االأ

ن، مل يتم توحيد  بعاد، على التتايل. حتى االآ االأ

النظريتني، وهذا معناه، عدم وجود �ص������يغة 

ريا�ص������ية تكون تقريبية لهم������ا. يعتقد جميع 

الفيزيائي������ني اأن توحي������د هات������ني النظريتني 

�صياء و�صوف جنده يف يوم  يوجد يف �صلب االأ

أي�صاً اأن ال  ما. ومع ذلك، ميكن اأن نت�ص������ور ا

نكون قادرين على توحيد النظريتني يف يوم 

مكانيتني،  يام. يو�ص������ح هذا املث������ال االإ من االأ

نَّ 
أ التوحيد وعدمه، املذكورت������ني من قبل، وا

كليهما قابالن للت�صور.

لكي نح�صل على دليل حيث نتوقع البديل 

أ لنكون  يف نهاي������ة املطاف، ميكنن������ا اأن نتجرا

أك������رث جهالة قلي������اًل عما نحن عليه ون�ص������ع  ا

أنف�صنا عند اأدنى �صوية من املعرفة اأكرث مما  ا

منلكه فعلياً. اإذا ا�صتطعنا اأن نوحد نظرياتنا 

دنى من الذكاء، ميكننا  على هذه ال�ص������وية االأ

أي�ص������اً عند  اأن نتوقع بثقة اندماج نظرياتنا ا

خرى، اإذا  �صويتنا الفعلية تلك. من اجلهة االأ

كنا �صن�ص������ل اإىل نظريات متناق�ص������ة تبادلياً 

أدن������ى اإىل حد ما، فاإن  عند �ص������وية معرفية ا

اإمكانية نفاذ النظريات املتعار�ص������ة ال ميكن 

أي�ص������اً. �صويتا  أنف�ص������نا ا ا�ص������تبعاده من اأجل ا

املعرفة والعبقرية هما متحوالن م�ص������تمران 

ومن غري املرجح اأن تغرياً �صغرياً ن�صبياً لهذين 

املتحولني امل�صتمرين يغري ال�صورة احلا�صلة 

عن الع������امل من عدم التما�ص������ك املنطقي اإىل 

التما�صك.

اإذا اأخذن������ا بعني االعتب������ار وجهة النظر 

أنها  ه������ذه، فاإن بع�س النظريات التي نعرف ا

زائفة وتعطي مثل هذه النتائج املده�ص������ة يف 

دقتها تكون يف احلقيقة عاماًل معاك�صاً. لدينا 

معرفة اأقل اإىل ح������د ما، باأن زمرة الظواهر 

التي تف�رسها هذه النظريات الزائفة �صتظهر 

بالن�صبة لنا لي�ص������ت كبرية مبا يكفي لربهان 

هذه النظري������ات. على كل ح������ال، تعد هذه 

أنها،  النظريات زائفة بالن�ص������بة لنا ل�ص������بب ا

يف التحليل النهائي، غري من�صجمة مع �صور 

اأكرث �ص������مولية، ويف حالة اكت�ص������اف ما يكفي 

م������ن نظريات عدي������دة زائفة كهذه، ي�ص������بح 

أنها يف خالف  أي�ص������اً عل������ى ا لزاماً الربهنة ا

مع بع�ص������ها بع�ص������اً. على نحو م�ص������ابه، من 

املمكن اأن تك������ون النظريات، التي اعتربناها 

مربهنة بعدد من التوافقيات احل�صابية التي 
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نها  تظهر كبرية بالن�ص������بة لنا، ه������ي زائفة الأ

على خالف مع نظرية اأكرث �صموالً تقع فيما 

وراء و�ص������ائلنا املتاحة يف االكت�صاف. اإذا كان 

ذل������ك حقيقة، يجب علين������ا اأن نتوقع النزاع 

بني نظرياتنا مبقدار ما يتزايد عددها فيما 

وراء نقطة حم������ددة ومبقدار ما تغطي زمراً 

كبريًة من الظواهر. على النقي�س من م�صاألة 

اإميان الفيزيائي النظ������ري الذي ذكرناه من 

قبل، ي�صكل هذا املو�صوع كابو�صاً للفيزيائيني 

النظريني.

ق�ص�ر النظريات

دعن������ا نعترب اأمثلة قليلة ع������ن النظريات 

الزائف������ة الت������ي تعط������ي، على �ص������وء زيفها، 

تو�ص������يفات دقيقة ب�ص������كل مث������ري لزمر من 

الظواهر. مع بع�س االرتي������اح، ميكن للمرء 

اأن يغ�س الطرف ع������ن دليل ما تقدمه هذه 

مثل������ة. جناح اأفكار بور املبك������رة والرائدة  االأ

حول الذرة كانت دوماً اأفكاراً �صيقة فح�صب 

وال�صيء نف�ص������ه يطبق على دوائر بطليمو�س 

الناقل������ة. )يف جملة بطليمو�������س، التي تكون 

ر�س مركز الك������ون، يتحرك كل كوكب يف  االأ

جمموع حركت������ني دائريت������ني. فاملريخ، على 

�صبيل املثال، يكون مم�صوكاً اإىل دائرة �صغرية 

ت�صمى الدائرة الفلكية يتحرك مركزها اإزاء 

دائرة ثانية تدعى، الدائرة الناقلة التي يكون 

ر�س(. تعطي نقطتنا املف�ص������لة  مركزه������ا االأ

احلالية و�ص������فاً دقيقاً جلميع الظواهر التي 

ميكن لنظري������ات اأكرث بدائي������ة اأن ت�رسحها. 

ال�صيء نف�صه لن يكون حقيقية اأكرث ملا تدعى 

لكرتون احلر التي تعطي �ص������ورة  بنظرية االإ

دقيقة مده�ص������ة للعدي������د، اإذا مل يكن ملعظم، 

أن�ص������اف النواقل والعوازل.  خوا�س املعادن، ا

ت�������رسح النظري������ة، عل������ى وجه اخل�ص������و�س، 

أبداً ب�صكل مالئم على  احلقيقة التي مل تفهم ا

أ�ص������ا�س النظرية الفعلية، باأن العوازل تبدي  ا

مقاومة كهربائية نوعية والتي ميكن اأن تكون 

اأكرب ب�1026 م������رة من تلك التي للمعادن. ال 

يوجد عل������ى اأر�س الواقع دليل جتريبي يبني 

اأن املقاومة لن تكون النهائية حتت ال�رسوط 

لكرتون  التي جتعلنا با�ص������تخدام نظري������ة االإ

احلر نتوقع مقاومة النهائية. مع ذلك، نحن 

لك������رتون احلر هي  مقتنعون ب������اأن نظرية االإ

تقريب فظ يجب ا�ص������تبدالها، عند و�ص������ف 

الظواهر التي تتعلق باجلوامد، بن�صخة اأكرث 

دقة. 

اإذا عاينا من وجهة نظر فعلية مف�ص������لة، 

لكرتون  تكون احلالة التي متثله������ا نظرية االإ

احلر مثرية لكن لي�س من املرجح اأن تنبئ باأي 

تناق�������س ال ميكننا التغلب عليه. تثري نظرية 

لكرتون احلر ال�ص������كوك ح������ول مدى ثقتنا  االإ

يف التوافق احل�صابي بني النظرية والتجربة 
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كدليل على �ص������واب النظرية. نحن معتادون 

على مثل هذه ال�صكوك.

هناك حالة مربكة واأكرث �ص������عوبة �صوف 

تن�صاأ اإذا ا�صتطعنا، يوماً ما، اأن ننجز نظرية 

عن ظاهرة الوعي، اأو عن البيولوجيا، تكون 

مقنعة ومتما�ص������كة متاثل نظرياتنا احلالية 

عن ع������امل اجلوامد. فقوان������ني /ماندل/ يف 

الوراثة والعمل الالحق على اجلينات ميكن 

اأن ي�ص������كالن بداية جي������دة ملثل هكذا نظرية 

مر بالبيولوجيا. عالوة  مبقدار ما يتعل������ق االأ

على ذلك، يكون ممكناً متاماً اإيجاد احلجة 

املج������ردة التي تب������ني اأن هن������اك خالف بني 

النظرية املحتملة واملبادئ املقبولة للفيزياء. 

ق������د تكون احلجة ذات طبيعة جمردة، بحيث 

لن يكون ممكناً حل اخلالف مل�صلحة نظرية 

أو اأخ������رى بو�ص������اطة التجرب������ة. اإن  واح������دة ا

حالة كهذه �صت�ص������ع قيداً ثقياًلَ على اإمياننا 

بنظرياتن������ا وعلى اعتقادن������ا بواقعية املبادئ 

التي ن�صكلها. �صوف تعطينا اإح�صا�صاً عميقاً 

حب������اط يف بحثنا ملا نطلق عليه احلقيقة  باالإ

النهائية. ال�ص������بب الواقف وراء ت�صور حالة 

ننا جنهل ملاذا  أ�صا�صي، الأ كهذه يعود، ب�ص������كل ا

تعم������ل نظرياتنا جيداً. بناًء على ما �ص������بق، 

أو  الميكن لدقتها اأن تربه������ن على حقيقتها ا

على متا�صكها. يف الواقع، اعتقاد البع�س اأن 

�صيئاً قريباً للحالة التي �رسحت اأعاله يوجد 

من دون ري������ب اإذا كان������ت القوانني احلالية 

للوراثة وقوانني الفيزياء يف حالة حتدي.

دعنا ننهي ه������ذا البحث مبالحظة اأكرث 

مدعاة للبهجة والتفاوؤل. تعد املعجزة املتمثلة 

يف �ص������الحية اللغة الريا�ص������ية يف �ص������ياغة 

قوانني الفيزياء مبثابة هدية مده�صة قد ال 

جل  نفهمها وال ن�ص������تحقها. �صنكون فرحني الأ

أنها �ص������وف تبقى  ه������ذه ال�ص������الحية وناأمل ا

بحاث امل�صتقبل و�ص������وف تتو�صع،  �ص������احلة الأ

جل �صعادتنا ورمبا  أ، الأ �ص������وا أو لالأ ف�ص������ل ا لالأ

أو�ص������ع من  جل حريتن������ا، اإىل فروع ا أي�ص������اً الأ ا

املعرفة..... التعبري عن �صلوك الطبيعة بلغة 

�رسار الكونية املحرية  الريا�صيات هو اأحد االأ

آين�صتاين  التي بحث عنها كثريون، مبا فيهم ا

أراد اأن يعرف، وقد و�ص������ل اإىل احلافة  ذاته. ا

الفا�ص������لة بني ال�ص������ك واليقني ماذا يدور يف 

عقل اهلل تعاىل عندما خلق الكون، فقال: اإن 

�صياء ا�ص������تغالقاً على العقل يف هذا  أ�صد االأ ا

العامل اأن العامل ميكن تعقله.

¥µ
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�س������وف نبداأ هذا البحث حول املجموعات ال�س������ورية القدمية /امليتانية/ 

و/احلوري������ة/ ومن ثم /احلثية/، والتي ا�س������تقرت يف اأعايل الفرات يف مطلع 

لف الثالث ق.م ثم امتدت اإىل الداخل ال�س������وري باجتاه ال�س������مال والغرب،  الأ

أنها يف فرتة ازدهارها  وو�س������ل �سلطانها ال�سيا�سي اأحياناً حتى املتو�سط. كما ا

نا�سول  ال�سيا�س������ي والع�سكري و�س������لت اإىل كل منطقة /كيليكا/ واإىل اأعايل الأ

وىل /حاتو�سا/. ثم العا�سمة  يف تركيا اليوم، حيث قامت العا�سمة احلثية الأ

�صاعر وباحث �ص�ري، باري�ض. ❁

ò

�سورية يف العهد احلثي

تاريخ ون�سو�ص ومفردات

فايز مقد�سي

❁
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الثانية /كركمي�ش/ يف �صورية، وهي عا�صمة 

أو ال�ص������ورية يف  االمرباطورية احلثية الثانية ا

لف الثاين ق.م. التي �صهرت كل  أوا�ص������ط االأ ا

قوام امليتانية   االأ

مورية يف جمموع  واحلوري������ة واحلثية واالأ

واح������د �ص������ار ا�ص������مه املجموع احلث������ي. كل 

خرى واأثرت وتاأثرت  جماعة عا�ص������ت مع االأ

بها من الناحية اللغوي������ة والدينية والثقافية 

وال�صيا�صية وما يتبع من عادات وتقاليد وقيم 

أدبية- جمالية كما �صوف  أ�ص������اليب فنية- ا وا

أه  نرى يف ثنايا هذا البحث الذي �ص������وف نبدا

با�صتعرا�ش �رسيع لتلك املجموعات ال�صكانية، 

من ثم تاريخها ولغاتها وثقافتها، وما تركته 

أثار يف لغ������ات املنطقة القدمية ويف لغة  من ا

�ص������ماء  الكالم يف بالد ال�ص������ام، ومن حيث االأ

اإىل  �ص������افة  لهية، اإ  الدالة على الذات االإ

ماكن التي ال تزال قائمة اإىل اليوم  أ�صماء االأ ا

حمتفظة با�صمها القدمي. و�صوف نتحدث يف 

البداية عن اململك������ة امليتانية ثم نتطرق اإىل 

أننا �صوف ن�صتخدم  احلوريني واحلثيني. كما ا

ا�صم احلثيني للداللة على املجموع كله. ويعرث 

خ������رة من البحث  القارئ يف ال�ص������فحات االأ

دبية وال�صيا�صية  على مناذج من الن�صو�ش االأ

احلثية اإ�ص������افة اإىل قائمة ببع�ش املفردات 

احلثية التي نعرث عليها يف العربية الف�صحى 

ويف لغة املخاطبة اليومية يف كل اأرجاء بالد 

ال�ص������ام والعراق، اأي املنطقة التي ي�ص������ميها 

العلماء جغرافياً ب�»الهالل اخل�صيب«.

اأول ذكر ال�ص������م هذه اململكة ال�صورية يف 

التاري������خ ياأتي يف �ص������يغة هندو- ارية هي /

ميتاين/ كما يذكر املخت�صون. واأحياناً يكتب 

اال�ص������م بال�ص������يغة احلورية /هاين- جال- 

بات/. ومملكة ميت������اين احلورية هي مملكة 

قدمية قامت يف �ص������مال �صورية على �صفاف 

أنها كانت مملكة  اخلابور والفرات. ويب������دو ا

اإقطاعي������ة يحكمها اأمراء حماربون )�ص������اللة 

حاكم������ة( لعلهم امليتانيون، بينما ال�ص������عب /

ال�ص������كان املحلي������ون/ مزيجاً م������ن احلوريني 

موريني واحلاتيني )الفراتيني( القدماء.  واالأ

وكانت اللغة ال�ص������ائدة هي مزي������ج من اللغة 

مورية القدمية واللغ������ة احلورية. وهاتان  االأ

أثراً يف لغة املخاطبة  اللغتان تركتا دومنا �صك ا

يف منطقة الفرات واجلزيرة ال�ص������ورية ويف 

منط ال�ص������عر الفراتي املدون بلغة املخاطبة 

اليومية لتلك املنطقة الفراتية. ولعل ا�ص������م 

ميتاين �ص������ق طريقه اإىل العربي������ة فيما بعد 

يف �ص������يغة /متني ومتانة/ وهي �صيغة تدل 

أ�ص������ماء  عل������ى ال�ص������البة. و/املتني/ هو من ا

اهلل احل�ص������نى ويعن������ي ح�ص������ب املعاجم )ذو 

القوة واالقتدار وال�ص������دة(. ولقد كان اأمراء 

�ص������او�س. ويف اللغة  ميت������اين من املحاربني االأ

مري املحارب يحمل  امليتانية القدمية كان االأ
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اإىل جان������ب ا�ص������مه امليتاين لق������ب /ماريانا/ 

وهو لقب ت�رسيف وتكرمي ويدل على الفار�س 

ر�ص������تقراطي النبي������ل. وذك������ر- امليتانيني  االأ

أي������ام االمرباطورية  احلوري������ني ي�ص������عد اإىل ا

أ�ص�ص������ها امللك ال�صهري /�صارو- كادية التي ا االأ

لف الثالث  كني/ �رسجون الكبري يف مطلع االأ

أنهم كانوا جزءاً من املجموع  ق.م.. وال�ص������ك ا

ال�ص������كاين لالمرباطورية. الت������ي امتدت من 

�ص������واطئ اخللي������ج العرب������ي حتى املتو�ص������ط 

وجزيرة قرب�س اأو /علي�صا/ كما كان ا�صمها 

عالم احلورية تبني  أ�صماء االأ آنذاك. غري اأن ا ا

وجودهم يف منطقة الفرات العليا ويف �صمال 

�صورية على نحو مكثف. وكانوا �صكان مدن، 

اأي مل يكون������وا جمموعات بدوي������ة متنقلة كما 

أنهم، وكما ن�ص������تدل من الوثائق واملنحوتات،  ا

عم������ال اليدوية  كان������وا مه������رة يف جم������ال االأ

واملجال الفني وب�ص������كل خا�س النحت. وقبل 

قي������ام مملكة ميت������اين كانوا ق������د جنحوا يف 

تاأ�ص������ي�س اإمارات �ص������غرية يف املنطقة نذكر 

منها اإمارة حتمل ا�ص������م /مامما/ على عهد 

مري احلوري /انو- مهي- ربي/ )ونعرث يف  االأ

له ال�صومري /انو/  مري على ا�صم االإ ا�ص������م االأ

وعلى كلمة /ربي/( وذلك يف بدايات القرن 

التا�ص������ع ع�������رس ق.م. اإال اأن دولته������م القوية 

كان������ت ميتاين. ولقد كان������ت اللغة احلورية- 

كادية وال  امليتانية يف البدء ال ت�صابه اللغة االأ

ال�ص������ومرية. ورغم ا�صتعمالهم لهاتني اللغتني 

فقد دونوا ن�صو�صهم الدينية الطابع بلغتهم 

اخلا�صة مما عقد اأمر فهمها حتى اليوم لوال 

�ص������ماء  بع�س الن�ص������و�س املزدوجة اللغة واالأ

ع������الم ال�ص������ومرية-  أ�ص������ماء االأ لوهي������ة وا االأ

كادي������ة التي �ص������اعدت العلم������اء على جلو  االأ

بع�������س غوام�س اللغة احلوري������ة- امليتانية. 

ث������م وملا قامت االمرباطوري������ة احلثية، وعلى 

أو  نحو خا�س االمرباطورية احلثية ال�صورية ا

الثانية فقد كان احلوريون- امليتانيون جزءاً 

ال ي�صتهان به من �ص������كانها، وحيث امتزجت 

مورية  كادية واالأ لغتهم مع اللغ������ة احلثية واالأ

�ص������ورية. ومما يدل على ذلك كما �صوف  واالآ

�ص������ورية يف  يل������ي وجود املراك������ز التجارية االآ

املنطقة احلثي������ة والتذكر الوثائق اأي خالف 

بني كل تلك املجموعات ال�ص������ورية. وال ياأتي 

ذكر كلمة /ترجمة/ يف عقود البيع وال�رساء. 

مما يدل على اأن اخت������الف اللغات يف ذلك 

حرى قد اأ�صحى وبفعل العي�س  الزمن كان باالأ

امل�صرتك اختالف لهجات اأكرث منه اختالف 

لغات. ورمبا ا�صتعمل بع�صهم كلمة اأو عبارة 

خر وينقلها  خا�صة به �رسعان ما ي�صتعملها االآ

أو لهجته اخلا�ص������ة به وكذلك يفعل  اإىل لغته ا

ل������ف  ول. وعندم������ا دّون حموراب������ي يف االأ االأ

الثاين ق.م قوانين������ه باملحكية البابلية ولي�س 

أراد من ذل������ك اأن يفهم  بالف�ص������حى، فلق������د ا
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اجلميع م�ص������مون القوانني مم������ا يدل على 

اأن كل �ص������كان امرباطوري������ة حمورابي كانوا 

يتكلمون ويفهمون تلك املحكية البابلية التي 

أو لهجات  أنها �صمت كل لغات ا ما من �ص������ك ا

املنطق������ة الوا�ص������عة كم������ا هو ح������ال العربية 

اليوم. يختلف اللف������ظ والرتكيب واملفردات 

والعب������ارات واأحيان������اً ال������دالالت وم������ع ذلك 

أو  فالنا�س يتفاهمون بطريقة ما. فال�صوري ا

اللبناين يعرف اأن امل�رسي قد يق�ص������د من /

ازيك/ معنى /كيفك/ وهكذا بالن�ص������بة اإىل 

بقية البالد واملناط������ق. ولقد كانت احلروب 

و�ص������بايا واأ�رسى احلروب والزواج من فئات 

اأخرى اإ�صافة اإىل التجارة واملعاهدات امللكية 

أ�صماء القوى  �ص������فار وطقو�س العبادات وا واالأ

عياد ت�ص������اعد كثرياً يف ك�رس  ال�ص������ماوية واالأ

احلواج������ز اللغوية ب������ني كل تلك املجموعات 

ألواح اأوغاريت  أ لغة ا ال�ص������كانية. والذي يقرا

أو  أل������واح اإيبال ا يجده������ا تقريباً نف�ص������ها لغة ا

بجدية وحتى  أو الكتابات الفينيقية االأ ماري ا

التي كانت �صائدة يف قرطاجة. كما اأن املرء 

يتعرف وب�ص������هولة على الكث������ري من املفردات 

والرتاكيب التي ي�صتخدمها يف حياته اليومية 

وبلغ������ة هذه احلي������اة على مف������ردات اللغات 

القدمية.

وكانت مملكة ميتاين /واأخبارها تتداخل 

أيام  م������ع اأخب������ار احلثيني واحلوري������ني/، يف ا

أو  عزه������ا متتد يف ال�رسق من مدينة /نوزو/ ا

نوزي /كركوك احلالية يف العراق/، ومن نهر 

دجلة وحتى حلب واأوغاريت ونهر العا�ص������ي 

أنها تاأ�ص�صت  يف و�صط �صمال �صورية. ويعتقد ا

يف مطل������ع القرن اخلام�س ع�رس ق.م. وكانت 

ممالك اأمورية �ص������غرية مث������ل موكي�س وعلى 

م������وري – الكنعاين اإدرميي  أ�ص������ها امللك االأ را

تتبع لها �صيا�صياً، واإن كانت تتمتع با�صتقالل 

ذاتي. ن�صتطيع اأن نذكر اأي�صاً يف هذا املجال 

مملك������ة /عرفة/ وذلك كم������ا بينت وثائق /

نوزي/. ونع������رف من ملوك ميتاين يف مطلع 

القرن اخلام�س ع�رس امللك /�صو�صا�س/ اتار، 

)وميكن ببع�س االجتهاد اأن نتعرف يف ا�صمه 

على /�صو/ ا�صم احل�صان. يف املقطع الثاين /

أو يقود  �صا�س/ على ا�صم ال�صائ�س الذي يهتم ا

أتار/ على  خ������ري /ا احل�ص������ان، ويف املقطع االأ

جذر ا�ص������م اتريا الربة الكنعانية /اأوغاريت/ 

وعلى جذر ا�صم /ع�صتار/ اأي�صاً مما يعطي 

رمبا معنى الفار�س الذي يقود عربة ع�صتار. 

ال نن�صى اأن ع�صتار كانت ربة حب وربة حرب 

يف اآن واحد. ويف �صالة ترفعها امللكة احلثية 

أ اأن امللك احلثي  ال�صهرية /ف�صا- هيفا/ نقرا

ال�ص������هري /حاتو�������س- اإىل/ الثالث جعل من 

ع�صتار ربته العليا(. وهذا امللك /�صو�صا�س- 

أتار/ هو الذي، وح�صب اأقوال املوؤرخني، جعل  ا

م������ن اململكة امليتانية مملكة قوية يف امل�رسق. 
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غ������ري اأن حمل������ة الفرعون امل�������رسي /توت- 

أوا�صط القرن اخلام�س  مو�صي�س/ الثالث يف ا

ع�رس اأ�صعفتها. يف القرن الرابع ع�رس جل�س 

على عر�ص������ها امللك /تو�رسات������ا/ الذي قاوم 

حمالت احلثيني ولكنه ما لبث اأن ا�صت�ص������لم 

وم������ات مقتوالً. يف منتهى القرن الرابع ع�رس 

ومطلع الثالث ع�رس خ�ص������عت ميتاين للنفوذ 

�ص������وري وانتهت كمملكة م�صتقلة. بالقرب  االآ

منها قامت مملك������ة اأوغاريت ومملكة اأمورو 

حيث كان املزيج –احلوري- احلثي ي�ص������كل 

ن�ص������بة ال باأ�س بها من ال�ص������كان الكنعانيني. 

وتقريباً يف نف�س الزمن احتل الكا�صيون بابل. 

وقبلهم الغوطيون. وقبل ذلك كانت بابل قد 

�ص������قطت حتت �رسبات احلثيني حوايل �صنة 

1595ق.م.

أوائل ملوك الكا�صيني نعرف /اجوم-  من ا

كارميي/ 1570. القرن الثالث ع�رس ي�ص������هد 

بداية انحطاط احلكم الكا�صي. وكانت نهاية 

ال�ص������اللة الكو�ص������ية احلاكم������ة حمتمة حتت 

�صوريني القرن الثاين  �رسبات العالميني واالآ

ع�رس ق.م اأول عا�صمة معروفة ململكة ميتاين 

احلورية هي /تيدو/. ثم اأ�صبحت العا�صمة 

أو، وكما  أيام التو�صع /وا�صا- �صو- كاين/ ا يف ا

�صوتها بع�س العلماء بعد اأن ردوها اإىل اأ�صل 

�صن�صكريت�ي، /فا�ص������وكانا/. ويبدو اأن اال�صم 

يعن������ي املنجم الوفري املع������ادن مما يدل على 

منطقة غنية باملعادن ويف الوقت نف�صه على 

ال�صالبة كما ت�ص������ري كلمة معدن وكما �صوف 

نرى. كما اأن الزراعة كانت مزدهرة ب�ص������بب 

توفري املياه الالزمة للري /اخلابور والفرات 

أي�صاً تربية املوا�صي  ودجلة/. ولقد ازدهرت ا

لتوفري ال�ص������هول واملياه. والعا�صمة امليتانية 

�ص������ورية  تذكرها، على نحو قليل، الوثائق االآ

وامل�رسية واحلثية وبع�س النقو�س ال�ص������ورية 

القدمية. والذي يعقد اأمر التحدث ب�صهولة 

ع������ن تاريخ مملك������ة ميت������اين ال�ص������ورية هو 

ن������درة الوثائق التاريخي������ة، واختالط اللغات 

�صماء من حورية واأمورية وميتانية وحثية  واالأ

ولوفية /لهجة حثية قدمي������ة/. واحلوليات 

امللكي������ة احلثية تذك������ر ميت������اين كمجموعة 

�ص������كانية حورية موج������ودة يف �ص������مال �رسق 

�صورية. وت�ص������ري اإليهم كمجموعة معادية يف 

حيان لالمرباطورية احلثية. كما نعلم  اأكرث االأ

من حوليات امللك احلثي ال�صهري /حاتو�صيل 

ول/. االأ

اأما الوثائق امل�رسية الفرعونية فت�صري اإىل 

مملكة ميتاين با�صم /نهر/ واال�صم يدل على 

اأعايل ما بني النهرين، )العراق( اأو اجلزيرة 

خرى  ال�صورية اليوم. غري اأن بع�س الوثائق االأ

التي تعود اإىل القرن اخلام�س ع�رس تذكرها 

با�صم ميتاين. وثمة وثائق ت�صري اإىل كون اللغة 

احلوري������ة هي التي كانت �ص������ائدة يف اململكة 
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�صماء  كما ا�ص������تدل العلماء من كرثة ورود االأ

احلورية الطابع.

نع������رف ع������ن امليتاني������ني /احلوريني اأن 

حكامهم، كما �ص������بق واأ�رسن������ا، كانوا يحملون 

ا�ص������م /ماريان������ا/. وه������و ا�ص������م رده العلماء 

املخت�صون اإىل اأ�صل اآري- حوري هو /مار-

يا/ يف �صيغة املفرد، ويعني املحارب ال�صاب 

املقدام. وما من �ص������ك اأن ا�صم /منت/ الذي 

يدل عل������ى نف�س املعن������ى اأي الق������وة واملتانة 

أو املحارب ال������ذي ال يُقهر قد  وال�ص������البة. ا

دخ������ل اإىل لغات املنطقة وتاأ�ص������ل فيها. كما 

اأن ا�ص������م /ماريا/ وماريانا يطلُق على الكثري 

م������ن الفتيات يف بالدنا. وكث������ريون يعتقدون 

انه ا�ص������م اأوروبي وجند اأن اال�صم يف �صيغته 

رية /مار-يا/ كان معروفاً بهذا املعنى، اأي  االآ

�صل، يف املنطقة.  الداللة على علو الكعبة واالأ

ول  وال يزال موجوداً اإىل اليوم يف مقطعه االأ

/مار/ الذي ي������دل على ال�ص������خ�س اجلليل 

أو الذي يحمل �ص������فة القدا�ص������ة كقولنا مار  ا

�صمعان العمودي، ومار مارون، ومار بول�س. 

�صالم كقولنا  وهو يقابل ا�ص������م ال�ص������يخ يف االإ

كرب حمي الدين بن عربي وال�صيخ  ال�ص������يخ االأ

أي�ص������اً لقب الفقيه  النابل�ص������ي الدم�ص������قي وا

أو ا�صم الويل. اإمنا  كقولنا الفقيه بن تيمية. ا

عندنا هنا ا�صم �صهري يحمل هذه ال�صفة وهو 

لهي البابلي /مار دوك/ الذي يدل  اال�صم االإ

على اجلاللة والقوة/ والذي كان اأول خطوة 

يف ذلك الع�رس /2000/ ق.م. نحو التوحيد 

لهية ليكون  حني جمع يف نف�صه كل القوى االإ

وحد. وما تبقى اإمنا قوى �ص������ماوية  الرب االأ

تقوم بنف�س الدور الذي تقوم به املالئكة يف 

ديان التوحيدية. االأ

اإننا نعرث على ال�ص������يغة نف�صها يف ا�صم /

ول /مار/ يعطي  مرمي/ فه������و يف مقطعه االأ

املعنى نف�صه /ال�صيدة اجلليلة/ ويف مقطعه 

أو املياه. الثاين /مي/ ا�صم البحر ا

وهكذا نح�ص������ل على لقب �صيدة البحار 

أو املياه. ولذلك تُعترب ال�صيدة مرمي العذراء  ا

أي�صاً، ويف ال�صياق  �ص������فيعة البحارة. وعندنا ا

التحليلي نف�صه، ا�ص������م /مارتا/ الذي يُطلق 

على الن�صاء وهو بدوره يعني ال�صيدة. ورمبا 

كان ا�صم مروان ومارون من نف�س الف�صيلة. 

أ�������رسة يف بالد  ولي�������س غريب������اً اأن نعرث على ا

ال�صام حتمل ا�ص������م ميتاين كقولنا: فالن من 

بيت امليتاين. وهناك بلدة �صورية يف اجلبال 

املطل������ة عل������ى املتو�ص������ط حتمل ا�ص������م /منت 

أي�ص������اً على ا�ص������م حوري. فنقول  عرنوق/. وا

اإن فالن من بيت احلوراين. اأما ا�صم احلثي 

فنعرث عليه يف ا�ص������م موؤرخنا الكبري /فيليب 

رامية /م������ار/ تدل على  حت������ي/. الكلمة االآ

أو الكرمي اأو  املعنى ذاته: ال�ص������يد ال�رسي������ف ا

اجلليل. الكلمة موجودة اإذاً يف اللغة ال�صورية 
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القدمية يف ال�صيغتني، وحتمل املعنى نف�صه 

م������ري املتني القوي املك������رم. ومعروف  أّي االأ ا

أ�ص�ص������وا دوالً يف تلك املنطقة،  راميني ا اأن االآ

فلي�س غريباً اأن تكون الكلمة قد دخلت، كما 

يحدث دائماً، م������ن امليتانية اإىل احلورية اإىل 

رامي������ة التي ورثت كل  احلثي������ة ومنها اإىل االآ

لغات /لهجات املنطق������ة القدمية كما فعلت 

العربية فيما بعد. وال نن�صى اأن ن�صري جمدداً 

آرامية يف اأر�س  آ�ص������ورية- ا اإىل وجود جالية ا

االمرباطوري������ة احلثية، والتي كانت ت�ص������كل 

ما ميكن اأن ن�ص������ميه /مراكز جتارية- كاروم 

�صورية/ مما يعزز فر�صية انتقال الكلمة  باالآ

�ص������ورية، وهما  رامي������ة ع������ن طريق االآ اإىل االآ

تقريباً نف�س اللغة خا�ص������ة اأن اال�صم باملفرد 

/كار/ بقي يف اللغة املحكية مبعنى ال�صنعة 

أو العمل /مايف بايدوكار/ اأي ال  اأو احلرفة ا

أي�ص������اً  أية مهنة. ينبغي اأن ال نن�ص������ى ا يعرف ا

اأن احلثيني وامليتانيني- احلوريني قد دونوا 

كادي فاخذوا  لغتهم باخل������ط امل�ص������ماري االأ

واأعط������وا الكثري م������ن الكلم������ات والرتاكيب 

لوهية والطقو�������س والعبادات  االإ �ص������ماء  واالأ

والعادات والتقاليد. ولي�س من ال�رسوري اأن 

أننا ن�صري  آرية. كما ا أو ا تكون هندو- اأوروبية ا

هنا اإىل اأن ا�ص������م العا�صمة امليتانية /وا�س- 

خري على ا�صم  �صو- كاين/ نعرث يف مقطعه االأ

ي�صابه ا�ص������م كنعاين /كاين/. وال يُ�صتبعد اأن 

يكون اال�صم من جذر اآموري- كنعاين، وذلك 

المت������زاج اجلمي������ع يف االمرباطورية احلثية 

موريني-الكنعانيني  االأ امتزاج  ثم  ال�ص������ورية، 

باحلوري������ني يف مملك������ة ميتاين. ث������م امتزاج 

اجلميع مبا فيهم احلثيون يف جمتمع كمجتمع 

مملكة اأوغاريت ومملكة حماة ومملكة قطنا 

مورية التي يكرث  ومملك������ة االالخ واملمالك االأ

ذكره������ا يف الوثائ������ق احلثي������ة. وال يفوتنا اأن 

ننوه اأن ملك اأوغاري������ت /كرت/ يقرتن، كما 

نعلم من حكايته التي ك�ص������فت عنها مدونات 

اأوغاريت، باأمرية حورية ا�ص������مها، وياللغرابة، 

حورية. وكادت احلرب اأن تن�ص������ب ب�ص������ببها 

أبيه������ا وبني املل������ك /كرت/. غ������ري اأن  ب������ني ا

مور تنتهي نهاية �صعيدة. اأما فيما يخ�س  االأ

ماكن يف  احلوري������ني فالكثري من الق������رى واالأ

�ص������ورية قد احتفظت با�ص������مهم نكتفي هنا 

�صماء مثل )قرية حا�س وقرية  بذكر بع�س االأ

حاموت������ا وقرية حتان وقري������ة حتاتي وقرية 

حرحرين وكله������ا تقع يف املنطق������ة احلورية 

القدمية(. ونعلم من �ص������فر التكوين التوراتي 

اإىل اأي حد كانت تلك اجلماعات ال�ص������ورية 

خمتلطة ببع�صها. ويكفي هنا اأن ن�صري اإىل اأن 

اإبراهيم يف �صفر التكوين ي�صرتي مغارة لدفن 

زوجته �صارة من /عفرون/ احلثي، مما يدل 

على اأن ا�ص������م مدينة /عفرين/ ال�صورية هو 

�ص������ل. وكذل������ك منطقة النبي  ا�ص������م حثي االأ
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/ح������وري/ الت������ي يلفظها �ص������كان املنطقة /

ه������وري/. هكذا فمن املحتمل اأن يكون /مار 

مارون/ و�صمعان العمودي على �صبيل املثال 

كاأ�ص������الفهم امليتانيني الذي������ن كانوا حماربني 

أ�ص������داء يف �ص������احة املعرك������ة. وم������ار مارون  ا

أ�صداء كمحاربني يف  و�ص������معان العمودي كانا ا

جمال التجربة الروحية. نعرث اأي�صاً على ا�صم 

�صورية  كادية- البابلية- االآ /مار/ يف اللغة االآ

يف �ص������يغة /مورو/ وتعني ال�صيد اأو احلاكم، 

ويف �ص������يغة /موروتو/ وتعني ال�صيادة. وهي 

يف هذه احلال تقابل لقب /رب/ اأو /رابو/ 

التي تدل على املعنى نف�ص������ه: رفيع ال�ص������اأن، 

والتي ا�ص������تخدمت مبعنى /مار/. ونعلم اأن 

تالمذة امل�ص������يح كانوا ينادونه /ربي/ مبعنى 

أننا نعرث  /�ص������يدي/ مر�صدي اأو معلمي. كما ا

يف العربية عل������ى كلمة /ربوة التي تدل على 

االرتفاع. مما يلف������ت االنتباه ونحن نتحدث 

عن ا�ص������م /ماريان������ا/ و/م������ار/ و/مورتو/، 

اإن اال�ص������م قريب جداً من ا�ص������م /مار-تو/ 

أو  موريني ا الذي اأطلقه ال�ص������ومريون على االآ

أتو من الغرب- �ص������ورية  أه������ل الغرب الذين ا ا

أ�ص�صوا مع  الطبيعية وا�ص������تقروا يف العراق وا

أوائل  /حموراب������ي/ امرباطورية وا�ص������عة يف ا

لف الثاين ق.م. االأ

مورية تدل على ال�صيادة  وكلمة /امرو/ االأ

بدورها كما ه������ي كلمة /رب/ وكلمة /مار/ 

وتعود بنا اإىل كلمة /مار-يا/ امليتانية.

أو /اأمورو/  ونعرث عل������ى كلمة /ام������رو/ ا

يف العربي������ة يف فعل /اأمر/ اأي اأ�ص������در اأمراً 

فهو قائد. ومن هذا اجلذر ياأتي ا�ص������م �صهري 

م������وري /حمورابي/ الذي  هو ا�ص������م امللك االأ

اختلف علماء ال�ص������وتيات يف كيفية نطقه، 

فلفظ������ه البع�������س حمورابي مبعن������ى /حماه 

خ������ر عمورابي )عمور هو  ربي/ والبع�س االآ

أو ربي/( وق�ص������م لفظ������ه /اأمورابي/  أب������ي ا /ا

أو /اأمور هو اأبي/. وذهب  من �ص������اللة اأمور ا

ق�ص������م اآخر اإىل لفظ /حم������و- رايف/ )الذي 

�ص������فاه اهلل وحماه من املر�س من فعل راأف- 

أي�ص������اً /امورايف/ لوجود  ي������راأف- الراأفة( وا

ا�ص������م ملك بهذا الت�ص������ويت مذكور يف �صفر 

التكوي������ن التوراتي. بينما يعتق������د الكثريون 

اأن دالل������ة ا�ص������م /ام������ورو/ اإمنا ه������ي داللة 

جغرافية ولي�صت عرقية وتعني الغرب، يعني 

بالد ال�ص������ام بالن�ص������بة اإىل العراق. اأما اللغة 

أنها اللغة التي دّون  رجح ا م، فاالأ موري������ة االأ االأ

بها حمورابي قوانينه، والتي ي�صميها البع�س 

باملحكية البابلية التي رمب������ا اختلفت قلياًل 

أ�صماء  عن اأمورية- كنعانية �ص������ورية غري اأن ا

لهي������ة تبني الكثري من  �ص������ماء االإ عالم واالأ االأ

القرابة ب������ني اللهجتني الغربي������ة وال�رسقية. 

كا�ص������م مملكة /ماري/ على �صفاف الفرات 
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وا�صم ملكها ال�ص������هري /زمري- ليم/. فا�صم 

ماري هو نف�ص������ه ا�ص������م اأمورو. وا�ص������م امللك 

ن�ص������ودة االلهية. فع������ل /زمر/ يعني  يعني االأ

أن�ص������د. و/ليم/ �صيغة جمع لال�صم  أو ا غنى ا

لهي. على اأن الكث������ري من االمتزاج مت يف  االإ

�صماء لتعاي�س اجلماعات مع بع�صها البع�س  االأ

�ص������ماء  لف الثالث، االأ فتداخل������ت، ومن������ذ االأ

�ص������ورية  واالآ مورية  باالأ بالبابلية  ال�ص������ومرية 

ناهيك ع������ن احلثية واحلوري������ة والكنعانية. 

فكار الدينية- الفل�صفية. وكذلك حدث باالأ

جند عن������د امليتانيني نف�س الفكر الديني 

احل������وري- واحلث������ي فيما بعد. الن�ص������و�س 

امليتانية على ندرتها تذكر ا�ص������م الهي هو /

ر�س. وهو نف�صه  ت�صيوب/ رب ال�صماوات واالأ

أننا عرثنا  عند احلوري������ني واحلثيني. كم������ا ا

على الرب القمر /�صني/ وا�صمه بامليتانية- 

احلورية هو /او�صوه/ والرب ال�صم�س وا�صمه 

�ص������يميج/ �صم�س. اإ�ص������افة اإىل ا�صم الربة /

هيفا/ اأو /هبا/ الت������ي كانت متاثل /اإنانا- 

ع�صتار- عنات/.

ونرى بب�ص������اطة كي������ف اأن تي�ص������وب هو 

املعادل امليتاين/ احلثي- احلوري للبعل حدد 

موري، ولدموزي ال�ص������ومري  الكنع������اين- االأ

رامي ثم اأدوني�س  ومتوز البابلي. و/ادون/ االآ

غريقي. ال�صوري يف ا�صمه االإ

ن اإذا رجعنا اإىل اأقدم تاريخ للمجموع 
االآ

احلثي- امليت������اين- احلوري، فاإننا نعرث عليه 

يف ا�صم جمموعة كانت تُدعى با�صم /حاتي/ 

وهم ال�ص������كان املحليون. جغرافياً كانت بالد 

/احلاتي/ تقع يف منطقة /كبادو�س/ )اليوم 

�ص������افة اإىل �ص������ورية ال�صمالية  يف تركيا(. باالإ

لف الثاين اأ�ص������بحت  والغربية. منذ بداية االأ

هذه الرقعة اجلغرافي������ة مملكة كربى جل�س 

على عر�صها ملوك اأقوياء هم احلثيون. ولقد 

ا�ص������تعمل الكتبة امللكيون اخلط امل�ص������ماري 

البابل������ي القدمي لتدوين لغته������م. وهي اللغة 

احلثي������ة القدمية وكانوا ي�ص������مونها باللغة /

أنهم كتب������وا بلهجات منوعة  النا�ص������ية/. كما ا

منها اللوفية والباالتية وغريها التي تداخلت 

مع غريها من لغات املنطقة و�ص������ارت تدعى 

باللغة احلثية اأي مزيج من احلثية واحلورية 

أنف�ص������هم كانوا  وبع�������س امليتانية. واحلثيون ا

أو  ي�صمون لغتهم: حاتتيلي. واأحياناً: نا�صيلي ا

نا�صية كما �صبق.

م������ر حت������ى منته������ى  ق������د دام ه������ذا االأ

االمربطوري������ة احلثية اأو احلاتي������ة القدمية 

وىل ح������وايل القرن الثاين ع�رس ق.م ثم  أو االأ ا

قام������ت االمرباطورية احلثية ال�ص������ورية. وما 

لبثت اللغة احلثية يف حلتها هذه اأن انت�رست 

يف اأنحاء من �صورية قامت فيها ممالك حثية 

�ص������غرية ك� حماه وحلب وطبعاً يف كل اأرجاء 

اجلزيرة ال�صورية الفراتية. وكانت العا�صمة 
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كركمي�س. ويبدوا اأن دخول املجموعة احلثية 

اإىل املنطقة يف البداية كانت مبثابة موجات 

متعاقب������ة ولي�س عن طريق احلروب. اأي كما 

فعل /الهيك�صو�س ال�صوريون فيما بعد عندما 

دخلوا م�رس وا�ص������تولوا عل������ى احلكم فيها. 

�صوريني  ولقد اختلط احلثيون مبا�رسة مع االآ

الذين كانت له������م مراكز جتارية يف املنطقة 

ُعرفت با�صم /كاروم/ كما �صبق. وكان مركز 

تلك املناطق التجارية الرئي�ص������ي يف مدينة /

كاني�س/ )الي������وم يف تركيا( وال تذكر الوثائق 

التي ُعرث عليه������ا اأي نوع من العداوة بني كل 

تل������ك املجموع������ات التي ذكرناها كما �ص������بق 

أ�صا�صاً قامت عليه الدولة  واأ�رسنا والتي كانت ا

احلثية فيما بعد. واأول مملكة حثية تُن�ص������ب 

أنيتا/.  اإىل ملك يُدعى /كو�ص������ار/ واأحياناً /ا

ورمبا كان اال�صمان يدالن على �صخ�س واحد 

احت������ل مدين������ة /كاني�س/ حي������ث كانت تقوم 

�صورية التي حتدثنا عنها  املراكز التجارية االآ

فيما �صبق من �صفحات، غري اأن وثائق اأخرى 

تذكر ا�ص������م ملك اآخر كموؤ�ص�س هو /البانا/. 

ثم مت توحيد كل منطقة /كبادو�س/ واحتالل 

مدينة /حاتو�ص������ا/ واإخ�صاع املمالك- املدن 

نا�صول واال�صم يعني  ال�ص������غرية يف منطقة االأ

امل�رسق. ولق������د ترك امللك احلث������ي /انيتا/ 

أن������ا انيتا امللك  أ في������ه ما معناه: »ا نق�ص������اً نقرا

اجلبار �ص������يطرت على كل البالد من مدينة 

/زالفوا/ حت������ى البحر. وحملت معي متثال 

الربة /�صيو�صوممي/ غري اأن امللك الذي قام 

كرب ه������و /حاتو�س_اإل/ ثم امللك  بالدور االأ

/مور�صي_اإل/ الذي غزا بابل 1460ق.م.

بعد غزو من ن�ص������ميهم ب�ص������عوب البحر 

وىل  الغام�صة انهارت االمرباطورية احلثية االأ

يف الق������رن الثاين ع�رس ق.م. لتق������وم الثانية 

التي تُدعى بال�صورية، كما �صبق، مكانها بعد 

فرتة من الزمن ولقد كانت بدورها من املزيج 

ال�صوري الذي ت�صكل عرب التاريخ، وعلى مدى 

اآالف ال�صنني. وقد امتدت من كركمي�س اإىل 

حلب وحماه والبع�س هناك دائماً ممالك –

مدن �صغرية م�صتقلة اإمنا تابعة للنفوذ احلثي 

كما نعلم من الوثائق. واإىل القارئ هذا الن�س 

الذي يبني طبيعة العالقات الدولية واملحلية 

آنذاك. كما كانت ا

ن�ض با�صم امللك احلثي ي�ص�ف -اإل-اأُيل- 

 .SHUPP/IL/ULI/UM.اوما

حداث الت������ي جرت بعد  يق�������س في������ه االأ

مهاجمة بع�س مل������وك املمالك املدن مملكة 

اأوغاريت. وكيف تدخ������ل امللك احلثي الذي 

يلقب نف�صه بال�صم�س /اوتو/ Utu، مل�صاعدة 

ملك اأوغاريت عل������ى رد هذا الهجوم. وذلك 

خري. والن�س يعطي  ا�ص������تجابة لطلب هذا االأ

آنذاك بني املمالك  فكرة عن طبيعة العالقات ا

–املدن يف �صورية وعالقتها مع االمرباطورية 
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احلثية ال�ص������ورية. وعن طبيع������ة التحالفات 

الع�صكرية. ويقول الن�س:

هكذا تكلم امللك ال�ص������م�س، /�صوف- اإل 

اأيُل-اوم������ا/، املعظم بني املل������وك، ملك بالد 

احلاتيني )احلثيني( والفار�س املقدام:

بينما كان /اإيتورادو Itu/raddu/، ملك 

مملكة /موكي�������س Mukish- / و/حددو/

 Nukhashshé /نرياري/ ملك/نوخ�ص������ي

و/اكي- تي�ص������وب- Aki-Teshub/ ملك 

/نييا Niya-/، يتخلون عن �ص������يدهم امللك 

ال�ص������م�س املعظم بني املل������وك، الذي كان يف 

�صاحة القتال. لقد جمعوا كل قواتهم، واحتلوا 

بع�������س نواح������ي مملكة اأوغاريت وحر�ص������وا 

أه������ل تلك النواحي على م������ن كان موالياً ل�/ ا

نيق������ادو-Niqmaddu/ مل������ك اأوغاريت. 

ق������د خربوا ونهبوا الكثري من املناطق التابعة 

ململكة اأوغاريت، وا�ص������تولوا على الكثري من 

الغنائم. املل������ك /�ص������وف –اإل-اأيُل- اأوما/. 

ا�ص������تجاب لنداء ملك اأوغاريت /نيقمادو/، 

أبنائه، وبع�س كبار  مراء من ا أر�صل بع�س االأ وا

القادة ورج������ال اململكة على راأ�س قواته التي 

طردت املعتدين، وح������ررت اأر�س اأوغاريت. 

ولقد ت������رك امللك رجال اململك������ة على راأ�س 

قواته التي ط������ردت املعتدين، وحررت اأر�س 

اأوغاريت. ولقد ترك امللك ال�ص������م�س الغنائم 

للمل������ك /نيقم������ادو/ الذي م������ن طرفه قام 

مراء وكبار قادة اجلي�س احلثيني،  بتكرمي االأ

وقدم لهم عطايا من ذهب ومن ف�ص������ة ومن 

نحا�س. ثم م�صى بنف�صه اإىل مدينة /االالخ/ 

)قرب اأوغاريت( عا�ص������مة مملكة موكي�س/ 

ليقدم فرو�س التبجي������ل للمعظم بني امللوك 

ملك احلثيني.

❁    ❁    ❁

لقاب امللكية  نعرث هنا على مناذج من االأ

احلثية. لقد كان هناك امللك )باحلثية: حا�صو

 )-Labarna ويلقب ب�-البارنا /-Hashu
وبال�ص������ومرية املقطعية /لوجال –لوجال –

كرب  جال Lugal-lugal-gal/ اأي امللك االأ

بالن�صبة اإىل امللوك الذين كانوا على عرو�س 

املمالك ال�ص������غرية التابعة للحك������م املركزي 

أو  أبنائه ا احلث������ي، والذي������ن كانوا غالباً م������ن ا

أف������راد العائلة املالك������ة ينوبون عنه. اإىل  من ا

جانب ذلك نعرث على لقب �ص������ومري ال�صبغة 

Lugal-kur- –كور-اورو-حاتي  /لوجال 

uru-hatti/ اأي مل������ك الب������الد التي فيها 
مدين������ة حاتي. اأما امللك������ة فقد كانت حتمل 

 /Munus-Lugal لقب /مونو�س- لوجال

وهو املقطع ال�ص������ومري الذي يعادل املقطع 

-Hashu-shara احلثي /حا�صو –�ص������ارا

/. ث������م نع������رث على لق������ب /ال�ص������م�س/ اوتو 

Utu/. اأما كلمة مل������ك باحلثية فلقد كانت 
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كما �صبق /حا�ص������و. وهي م�صتقة من فعل /

حا�������س Hash / احلثي. وت������دل على الفتح 

/الفاحت. كما تدل على احلكم. حكم/ يحكم 

Hashu- وعندما تاأخذ �ص������يغة /حا�صواي

way/. فتدل عل������ى امللكية واجلاللة. لقب 
/تابارن������ا-Tabrna/ كان������ت حتمله امللكة 

وامللك. واإن كانت امللكة تخت�س بلقب /تاوا-

نان������ا Tawa-nanna/ ال������ذي يعادل لقب 

/�ص������ي وان زاين Siwanzanni- /ال������ذي 

يدون العبارة ال�صومرية /اما-دين- جري-ليم 

Ama-dingir-lim-/ وكان ه������ذا اللقب 
لهية/  أم القوى االإ خا�س بالكاهنات ويعني /ا

حيان تقوم بدور  وملا كان������ت امللكة يف اأكرث االأ

الكاهن������ة الكربى يف الطقو�������س الدينية فقد 

حملت هذا اللقب. وامللكة احلثية ال�ص������هرية 

/ف�ص������ا- هيفا/قرينة امللك /حاتو�س-اإىل/ 

الثالث كانت ابنة كاهن الربة /ع�ص������تار/ يف 

مقاطع������ة /كازو-وانتا/ )كيليلكي������ا(. ونعلم 

ذل������ك من ن�س للملك املذك������ور يقول فيه ما 

معناه: »عندما رجعت من م�رس م�صيت اإىل 

عا�ص������مة مقاطعة«. كازو-وانتا/ حتى اأقدم 

العطايا للربة. ثم وباأمر من الربة /ع�صتار/ 

فقد اقرتنت ب�/ف�صا-هيفا/ ابنة /بينتيف- 

�صاري/ الكاهن. الربة ر�صيت علينا ومنحتنا 

والد  املحبة الزوجية واأعطتنا العديد من االأ

والبن������ات. ولقد خاطبتني الرب������ة قائلة: كن 

أه������ل بيتك من عبادي و�ص������وف اأكون  اأنت وا

معكم دائماً.

أو لهجات اململكة  ن اإىل لغات ا
ونع������ود االآ

احلثي������ة. لقد كان هن������اك كما �ص������بق اللغة 

احلاتية لغة املنطقة القدمية ثم حلت مكانها 

اللغ������ة احلثية وا�ص������مها باحلثية )النا�ص������ية 

Nésite-( وكان������ت ه������ي اللغة الف�ص������حى 
أنها كانت  والر�صمية لكن لي�س من ال�رسوري ا

أي�صاً بوجود لغة  لغة احلياة اليومية. ونعرف ا

أو لهج������ة خمتلفة قلياًل هي /اللوفية  اأخرى ا

أو با�ص������مها املحل������ي /لوويلي  Louvite-/ ا
Luwili-/ واكت�صف املخت�صون من الن�صو�س 
أنه������ا واإن كانت  القليلة املدون������ة بهذه اللغة ا

أنها تختلف عنها يف  قريب������ة من احلثي������ة اإال ا

أنها مل تنجح يف اأن تكون  بع�س الرتاكيب. كما ا

أو االمرباطورية. ولكنها  لغة ر�ص������مية للملكة ا

كانت م�ص������تخدمة يف احلي������اة اليومية ولقد 

دامت كلغة خماطبة، حتى بعد اختفاء احلثية 

ب�ص������قوط االمرباطورية، حتى القرن ال�صابع 

ق.م. تقريب������اً. اإىل جانب اللوفية كان هناك 

يف لغ������ات احلياة اليومية اللغة التي ت�ص������مى 

أو البالية Palaite/ اأو بحروفها  ب�/الباليت ا

 /-Palaumnili أوم������ني-اإىل  باال-ا ه������ي 

وه������ي بدورها قريبة م������ن احلثية وكانت يف 

�ص������مال –غرب بالد احلثيني. ولقد �صقطت 

من اال�ص������تعمار حوايل الق������رن الثامن ق.م. 
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أو مع������روف عنها قليل جداً.  وما مدون بها ا

بع�س الن�صو�س الدينية الطابع والتي كانت 

م�ص������تخدمة يف بع�س الطقو�س ذات الطابع 

الالهوتي.

احلوري������ة  اللغ������ة  اإىل  ن  االآ عدن������ا  اإذا 

Houritte اأو )حورليلي Hurlili-( فهي 
كما در�صها العلماء لغة ل�صقية كال�صومرية.

أو  وكان������ت منت�������رسة يف اأرج������اء كيليكيا ا

أنها كانت لغة  )كيزووانت������ا/ ال�رسقية. كم������ا ا

مملكة ميتاين كما �صبق.

أنها كانت لغة كل ممالك  �ص������افة اإىل ا باالإ

ال�صمال ال�ص������وري: االالخ. حلب. كركمي�س. 

اميار. وكانت معروفة جداً يف اأوغاريت.واأكرث 

الوثائ������ق املدونة بها تع������ود اإىل مطلع القرن 

العا�رس ق.م. ولقد �ص������اعد على انت�صارها يف 

العامل احلثي كون امللك احلثي /�ص������ويف-لو-

أت������ى بالكثري من الكتبة  ول قد ا يل-اوما/ االأ

احلوريني اإىل العا�ص������مة وكذلك فعلت امللكة 

ف�ص������ة –هيفا فيما يخ�س الكتابات الدينية 

أنه جاء وقت اأ�صحت  دبية بحيث ا الطابع واالأ

فيه احلثية واحلوري������ة وكاأنهما لغة واحدة. 

ولق������د اختفت اللغتان ر�ص������مياً بعد �ص������قوط 

االمرباطوري������ة احلثي������ة. غ������ري اأن اللغات ال 

تختف������ي ب������ل تندمج م������ع اللغ������ات اجلديدة 

وت�صبح جزءاً منها.

واإىل القارئ يف نهاية هذا البحث التعريب 

احلريف لن�س ق�صيدة حثية تُعترب من عيون 

مري  دب احلثي وهي من تاأليف ال�صاعر االأ االأ

احلثي /كانتوز-اإيل/ ابن امللك/ ارنو-واندا/ 

وامللكة /ا�صمو- نيكال/.

م������ري املذكور كاهناً للرب / ولقد كان االأ

تي�صوب/ وللربة /هيفا/ يف العا�صمة احلثية 

/كي������زو- وانتا/ اأي منطق������ة كيليكيا اليوم. 

مري ال�ص������اعر العديد من  ولق������د األف هذا االأ

الق�صائد ذات الطابع الروحي –الديني التي 

تتميز ببالغة متينة وتر�صد املعاين العميقة 

ن�ص������ان بخالقه  وه������ي تتحدث عن عالقة االإ

يف لغة رفيعة امل�ص������توى كما �ص������وف يالحظ 

القارئ:

أم������ي، التي تعهدتني  اإله������ي منذ ولدتني ا

بالرعاية.

اأنت يا اإلهي، واأنت وحدك، كنت ا�ص������مي 

وكنت دوحتي العالية.

يا اإلهي جعلت مكاين بني اأهل اخلري.

اأخذت بيدي اإىل اأعلى املراتب، ووجهتني 

فعال احلميدة. نحو االأ

اأنت يا اإلهي اأعطيتني ا�صم /كنتوز-اإىل/ 

أنا خادمك باجل�صد وخادمك بالروح. ا

لهية  منذ طفولت������ي عرفُت الرحم������ة االإ

واختربتها.

أبداً. مل اأحلف با�صمك كذباً ا

ومل انك�س عهداً اأعطيته.
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أنا  كل ما اأنت قد�ص������ته يا اإلهي، قد�صته ا

بدوري.

أنا بدوري. وما حرمته اأنت حرمته ا

مل اآكل ما حرمته ومل اأ�رسب ما منعته.

أكلته اأمامك، واملاء مل اأ�رسبه خفية. اخلبز ا

اإن تعافيُت من علتي فبنعمتك يا اإلهي.

واإن ا�ص������تعدُت قوت������ي، فبق������وة كالمك يا 

اإلهي.

احلياة مرتبطة باملوت واملوت باحلياة.

بد. ن�صان ال تدوم اإىل االأ حياة االإ

ر�س معدودة. ن�صان على االأ أيام االإ ا

ن�صان دهراً فعلة ب�صيطة  حتى ولو عا�س االإ

توؤدي بحياته.

اإلهي افتح يل اأعماق روحك وجلج قلبك.

قل يل ذنوبي حتى اأعرفها.

اإلهي امنحني عزة النف�س وخذ بيدي.

أن������ت راع������ي ال������كل، ور�ص������التك رحم������ة  ا

للجميع.

 فطردتني؟
ّ
اإلهي ملاذا حل �صخطك علي

هل لك اإلهي ت�ص������احمني وتغفر يل وتنظر 

اإيّل بعني الر�صا.

اإله������ي اأحفظن������ي حياً وخ������ذين برحمتك 

دائماً.

❁    ❁    ❁

–احل�ريـــة  احلثيـــة  املفـــردات  الئحـــة 

التـــي دخلـــت العربيـــة الف�صحـــى واملحكية 

ال�ص�رية:

�ص������ل: تاأمل. غري  ز-ا-ن/ تعن������ي يف االأ

أننا نع������رث عليها يف فعل /ظّن-يظن. اأخذته  ا

الظنون. دخل يف عامل التاأمل.

أداة طقو�صية  �ص������ل ا ز-اأ-و/ تعني يف االأ

/دينية. وميكن اأن تكون بقيت يف ا�ص������م عيد 

م�صيحي يدعى عيد /الزياح/.

يجه������ل  كلم������ة  د-ا-م-م-ا-و-ر-ي. 

املخت�ص������ون معناه������ا. اإمنا لعلها هي ا�ص������م 

ال�صخ�ص������ية ال�ص������هرية يف املنقوالت ال�صعبية 

أّي ا�ص������م /الدوم������ري/. الذي ال  ال�ص������ورية ا

يعرف اأحد معناه حتى اليوم. نالحظ اأن اأول 

الكلمة فيه �ص������وت ال�صجة /د-م-م-/ مما 

ي������دل على الرعب والقلقلة. والعبارة املاأثورة 

تق������ول »حتى الدومري م������ا بيطلع من بيته« 

مما يدل على برد �صديد اأو خطر ما.

ح-ا-ز- تاأتي مبعنى ح�ص������ل على. ونرى 

فيه اأ�ص������ل فعل /حاز/ ال������ذي يعطي نف�س 

املعنى. حاز على عالمة عالية.

�ص������ل  االأ �ص������ومرية  ن-ي-ن-د-ا- كلمة 

أو الطعام ب�صكل عام. وهي  وتدل على اخلبز ا

أت������ي باللغة احلثية مبعن������ى: فطرية حلوى.  تا

وهي مركب������ة من /نيندا/ خب������ز. ثم تتبعها 
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كلمة ح-ا-ل-ي- وفيها معنى /حلي/ حلو/ 

اأو خملوط بال�صكر. 

أت������ي مبعن������ى  �������س-و-ف-ف-ي-ا-ه- تا

نظف. ونرى فيها /جذر/ �ص������فى- �صفاء. 

وهو يعطي معنى النظافة. كل ما هو نظيف 

أي�ص������اً معنى: �ص������ّف-  فهو �ص������ايف. وفيها ا

ي�صف- اأي رتب.

أو اأ�ص������ل.  �������س-و-ر-ك-ا مبعنى جذر ا

ونرى فيها معنى �رساكة- م�صرتك. مما يدل 

على اأ�صل واحد. وفيها اأي�صاً جذر م�صرتك 

مع الكنعانية /�رس�س/ )ن�ص������و�س اأوغاريت( 

التي تدل على نف�س املعنى. والكلمة موجودة 

يف اللغة ال�صورية اليومية. نقول عن �صخ�س 

�صيء: �رس�صو عاطل.

د-ا�س-و-و. /هي يف احلثية تعني ثقيل 

الوزن. ونرى فيه������ا معنى دا�س /يدو�س. اأي 

الثقيل الوطاأة. نقول يف لغة املخاطبة اليومية 

أو / ومن باب التحقري: بدي دو�صك باجري. ا

أو العنب.  دا�صتو �صيارة/ اأو /دا�صوا/ الزيتون ا

رياف ال�صتخراج  هذا ما كان يفعله �صكان االأ

الزيت اأو ع�صري العنب. 

أو  أت������ي مبعن������ى رحم ا ت-و-و-ا-د-د- تا

أو اأخذته ال�ص������فقة اأو /تودد/. ونرى  ترف������ق ا

فيه������ا معنى /م������ودة /وداد/ تودد/ وا�ص������م 

الودود/ وكلها مبعنى الرحمة واملحبة. وهي 

تاأتي يف الكنعانية )اأوغاريت( يف نف�س اجلذر 

/د-د/ اأّي حمبة.

ا-و-ا. مبعن������ى جاء. وفيها �ص������ورة فعل 

/اأوى/ عاد. اأوى اإىل بيته.

و-ا-ل-ل-ا. مبعنى جّمد. وتغّنى مبفاخر. 

وفيها معنى /ولول/اأو /هلل. ومنها كلمة /

هلولويا/ التي ت�صتعمل يف القدا�س امل�صيحي 

أو تغنوا با�ص������م الرب. وهي  مبعنى جم������دوا ا

تاأتي يف ن�صو�س اأوغاريت يف نف�س ال�صيغة 

/ه-ل-ل/ وتدل على ال�ص������وت الذي يرافق 

اخلرب املفرح. )زلغوطة(. ولعل ا�ص������م /موال 

يف الغن������اء/ منحدر من الكلمة يف �ص������يغتها 

احلثية.

ونرى  بعي������د.  مبعن������ى  ت-و-و-ا-ل-ا. 

أّي ذهب بعيداً  دب������ار/ ا فيه������ا معنى /وىل االأ

أو بال�ص������ومرية املحكية /طول  أو ه������رب. ا –ا
الغيبة/.

م������ر  ن-ا-ك-ي-ا-ه. مبعن������ى جع������ل االأ

�صعباً. ونرى فيها اأ�صل كلمة /نكاية/ )نكاية 

فيك( التي ت�صتعمل بال�صورية املحكية. وهي 

مر. اأو  تدل على نف�س املعنى. اأي �ص������ّعب االأ

أّي اأ�ص������عب منه  �ص������خ�س اأنكى م������ن الثاين. ا

واأكرث مهارة وحيلة.

أو /اأكرث/.  أي�صاً، ا ن-ا-م-م-ا. مبعنى /ا

ونرى فيها �ص������ورة /منى- امناء/ اأي تكثري 
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�ص������ياء وجعلها نامية مما يدل على الكرثة  االأ

والنمو.

أو  ن-ت-ت-ا. وتعن������ي /م������ا هو ل������ك. ا

ملكك/. ونرى فيها اأ�ص������ل فع������ل /اأعطى-

اأنطى. وهي نف�صها يف الكنعانية )اأوغاريت(. 

وتاأتي يف �صيغة /نت/.

ف-ا-ر-ا. مبعنى /يف اخلارج/. ولعلها 

اأعط������ت فعل /فّر/ يفر/فرار/. اأي الذهاب 

من الداخل اإىل اخلارج. وتاأتي يف ال�ص������ورية 

املحكية: /وين فريت/.

أو اأقام/.  ك-ت-ت-ا. مبعن������ى /ن������زل ا

وفيها داللة عل������ى معنى /قطع/. اأي ذهب. 

كما نقول يف لغة املخاطبة اليومية /نزل عا 

أّي ذهب اإىل دم�صق. اأو قطع الطريق  ال�صام/ ا

يف �صاعة من الزمن.

ف-ا-ر-ك-و. وتعني /تطهر/ ا�صتعداداً 

لل�ص������الة. وفيها �ص������يغة /فرك/ نف�صه. اأو 

فرك ال�صيء. اأي نظفه. 

أو ف������ّر اأو  ف-ا-ر-�������س. وتعن������ي هرب ا

انطلق. ولعل ا�صم /فر�س/ منحدر منها ليدل 

على ال�رسعة. واملتانيون –احلثيون ا�صتهروا 

باإدخاله������م احل�ص������ان اإىل املنطق������ة. وكانوا 

فر�ص������ان يف احلروب كما �صبق وا�صم الفر�س 

باللغ������ة الكنعانية م�ص������ابه ال�ص������مه باحلثية 

)�س.�������س.( ونع������رث عليه يف كلمة )�ص������اي�س/ 

الرجل الذي يهتم بالفر�س.

ف-ي-د-د-ي-ا. وتعن������ي فع������ل /دفع/ 

مبلغ������اً من املال. وجند فيه������ا معنى فدى /

يفدى/ افتدى. اأي دفع مبلغاً الفتداء �ص������يء 

أو دين. ففيها معنى الفداء. ويُطلق  أو عب������د ا ا

على امل�صيح لقب الفادي.

�س-ا-ه/. وه������ي تعني باحلثية: بحث /

فت�س. ونرى فيها داللة /�صهي-ي�ص������هو/ اأي 

مر فبحث عنه. و�صاح  أو االأ غاب عنه ال�صيء ا

/ي�صوح/ اأي م�صى بحثاً عن �صيء.

�س-ي-ن-ا. وهي تدل على ال�ص������ورة اأو 

االأمنوذج. ونرى فيها �صيغة /�صنم/ و�صيغة 

/�صنع.

أو كان على راأ�س  ن-ا-ي. وتعني /قاد/. ا

اجلي�������س. ونرى فيها معنى م�ص������ابهاً /ناأى/ 

يناأى/. اأي م�صى بعيداً اأو /نهى/ينهي/ اأي 

اأ�صدر اأمراً. مما يعطي نف�س الداللة.

تعن������ي  /وه������ي  ك-و-ر-و-ر-ي-ا-ه. 

احلرب والعداء والكراهية. ونرى فيها جذر 

م�ص������رتك مع جذر /كره/ وكلمة /كراهية/. 

وكذلك عبارة /ك������ر وفر/ كما يف قول امروؤ 

القي�س: مكر مفر.

ز-ا-ن. والكلمة تعني العيد. فيها اأ�صل 

أو العرو�س.   كلمة زينة واإعداد زينة العيد ا

ا-ر-ه/ا-ل. وتعني تفرق. ونرى فيها نف�س 

الدالل������ة يف كلمة /رحيل. رح������ل. اأي فارق 
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أو النا�س. والهاء واحلاء تتبادالن يف  امل������كان ا

�صوات )ال�صامية( امل�رسقية. علم االأ

أو لغة/. ونرى  ت-ا-ل-ا. وتعني /كالم ا

فيها اأ�ص������ل كلمة –تال- /ت������الوة/ اأي قراءة 

ولفظ الكالم.

ل-ا-ك-ا. وتعن������ي �ص������جد. وهي تعطي 

نف�س املعن������ى يف فعل /األقى/ وتُلفظ الكاف 

أو  ر�س، ا ألقى نف�صه على االأ جيماً م�رسية/. ا

وقع �صاجداً، اأو خر �صاجداً..

أو  أو بنى اأو جل�س ا أق������ام ا ا--�س. وتعني ا

أ�صا�س/. وفعل  ا�صتقر. ولعلها اأ�ص������ل كلمة /ا

الك������ون يف احلثية ياأتي يف �ص������يغة /اي�س/ 

بال�ص������ومرية  كالعربي������ة القدمي������ة. و/اأ�س/ 

أو الطبيب ونف�س  تعني احلكيم الرا�صخ العلم ا

الكلمة تدل على الطبيب بالعربية القدمية.

�س-�س-ي-ي-ا. وتعني باحلثية: لطيف. 

ونراها يف �ص������يغة /وا�صى/ يو�صي/ موا�صاة. 

وهي ت������دل على اللطاف������ة والرقة وهما من 

�صفات ال�صديق.

م-ك-ا-ن-و. وتعني جمع /جتمع. ونرى 

فيه������ا كلمة /مكان/. اأي م������كان التجمع. اأو 

أّي اأقام  ال�صاحة. وفيها اأي�صاً معنى /مكن/ ا

وا�صتقر يف املكان. وتدل على معنى /متكن/ 

نه ح�صد جي�صاً جراراً يف املعركة  من العدو الأ

وكمن للعدو.

م-ا-ك-ك-�������س. وتعني /الكرثة/ ورمبا 

كانت هذه الكلمة اأ�صل كلمة /مكو�س/ التي 

كانت تدل بالعربية القدمية على ال�رسائب. 

موال. اأو جبي االأ

ك-و-�س-ا-ت-ا. وتعني مهر العرو�س. 

ونرى فيها ا�صم /ك�صاء/ وهو يدل على نف�س 

املعنى. اأي ك�صوة العرو�س.

ا-�������س-ت-ر-خ. وتعن������ي املر�س. وعلى 

فعل وقع. ونرى فيها نف�س معنى ا�ص������رتخى. 

اأي فقد قواه ووقع مري�صاً.

بالفرن�صية:

-	Le	proche-orient	asiatique.
�صيوي. جزء1+2. عدة موؤلفني. دنى االآ - ال�رسق االأ

.Fontanille. :  I.Kاحلثيون. تاأليف Hittites Les -
- Les Hittites et leur histoire. تاريخ احلثيني. تاأليف: /J.  Freu وM.Mazoyer /4 اأجزاء.

-	Les	civilizations	anatoliennes.
Les débuts de I'histoire :نا�صول. تاأليف - M.Desti ح�صارات االأ

�صا�صية امل�صادر الأ
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P.Bordreuil بدايات التاريخ. عدة موؤلفني باإ�رساف -

-	Mésopotamie	تأليف	ما بني النهرين.	J.J.	Glassner..

-	Le	Proche-Orien	et	I'Egypte	antiques.
دنى وم�رس يف التاريخ القدمي. تاأليف: - ال�رسق االأ

J.C.Margueron		وL.Pfirch .

.G.Contenau :ح�صارة احلثيني واحلوريني يف مملكة ميتاين. تاأليف -

-	Les	civilization	des	Hittetes	et	des	Hurrites	du	Mitanni.
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ب������ادئ ذي بدء ال بّد لنا من �أن نن�ص������اع ملقولة فولت������ر: »قبل �أن تتحدث 

أ�صبه  ن فهم �مل�ص������طلح و�لوقوف على داللته � ؛ الأ
)1(

معي حدد م�ص������طلحاتك«

ن �مل�صطلحات  مان. والأ بال�رش�ع �لذي ي�ص������ر باملركب هوناً ويو�صله �إىل بر �الأ

هي �لتخوم �لتي ت�ص������يج �لعلوم، فال يح�ص������ن باملرء �لولوج فيها وخمر عبابها 

ما مل يت�ص������لح بفهمها، لتكون له م�صابيح يهتدي بها يف م�صارب �لعلم وجماهل 

�ملعرفة. 

اأديب وباحث يف الرتاث العربي. 

العمل الفني: الفنان وليد احل�صيني.

❁

ò

النظام الدويل اجلديد 

من اللغوي والهوية والأ

د. وليد ال�رساقبي

❁
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ونح������ن اأم�من� عنوان يت�ألف من عدد من 

أوله� )النظ�م الدويل(،  العن��رص امل�صطلحية. ا

وث�نيه� )الهوية(، وث�لثه� )اللغة(. و�صنح�ول 

اأوالً حتديد مع�ين هذه امل�صطلح�ت، لنك�صف 

من بعد عن العالق�ت اجلدلية فيم� بينه�. 

اأم� م�ص������طلح )النظ�م الدويل اجلديد( 

أل������ف من مرتك������زات لغوي������ة ثالثة هي:  فيت�

النظ�م، والدويل، واجلديد.. 

ويعني النظ�م يف امل�صتوى اللغوي: »اخليط 

 وهذا النظ�م مف�ض 
)2(

الذي يُنظم به اللوؤلوؤ«

اإىل االنتظ�م واالن�صج�م والتن�غم بني احلب�ت 

.  والنظ�م من 
)3(

املنظومة يف ذلك ال�ص������لك.

الوجهة امل�صطلحية يعني جمموعة القوانني 

ف������راد اأن يتقيدوا به�  الت������ي ينبغي عل������ى االأ

ويلتزم������وا ب�أطره�.. ومن ثم ف�لنظ�م الدويل 

يق�صد به جملة القواعد التي تق�رص ال�صعوب 

على االن�صي�ع له وال�ص������ر يف رك�به والعمل 

على تنفيذ متطلب�ته.. 

أ�صد تعريف اخت�ص�راً فهو »اأمركة   ولعل ا

الكون« اأي تنظيم العالق�ت الق�ئمة بني الدول 

وال�ص������عوب وفق منظومة املف�هيم والقواعد 

التي ترتئيه� اأمريكة. واأم� اجلديد فهو الذي 

أو م�  يراد منه »دكت�تورية الدولة الواحدة«، ا

ميكن ت�صميته بهيمنة القطب الواحد. وهي 

أريد به� التمييز بينه وبني النظ�م الدويل  �صفة ا

القدمي الق�ئم على الثن�ئية القطبية. والذي 

اأعلن قيام هذا النظ������ام العاملي اجلديد هو 

مريكي جورج بو�س �صنة 1991م،  الرئي�س االأ

فكان اإعالنه اإع������الن انهيار نظام القطبني، 

وانتهاء ما عرف باحلرب الباردة. 

أ  م������ن اللغوي فهو م�ص������طلح بدا واأما االأ

من  باالنت�ص������ار يف مقاب������ل م�ص������طلحات االأ

من  من املائ������ي، وهو جزء من االأ البيئي، واالأ

خطار  الثقايف الذي يراد منه الت�ص������دي لالأ

مة العربية. ومن  املحدقة بالهوية الثقافية لالأ

من اللغوي«: انتهاج ال�صبل التي  ثم يعني »االأ

ميكن عربها جعل اللغة العربية يف م�ص������توى 

م�رسف، وذل������ك »نظراً اإىل اأن اللغة هي اأهم 

الفكر،  الثقافية:  الثقافية/املنظومة  الرموز 

�صاطري،  املعرفة، العلم، العقيدة، القوانني، االأ

القيم واملعايري الثقافية يف املجتمع، فما يهدد 

اللغة العربية الف�ص������حى اليوم يف جمتمعات 

الوط������ن العربي ذو انعكا�ص������ات خطرية على 

 .
)4(

تلك املجتمعات«

م������ر املتعلق من  أم������ا الهوية، فهي »االأ  وا

. وهذا يعني 
)5(

غي������ار« حي������ث امتيازه عن االأ

اخل�صو�ص������ية والفردية والتميز بخ�صائ�س 

جوهري������ة متيز واحداً عن غ������ريه من اأفراد 

جمتمعه وت�صمه ب�صفات معينة جتعله ينح�رس 

يف بعدين: ع������ام وخا�س. ويعني البعد العام 

جملة التماث������الت القائمة بني الفرد واأفراد 

املجتمع الذي يعي�س بني ظهرانيه، وت�صكيلهم 
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جماع������ة متتاز ع������ن جماعة اأخ������رى. اأي اإن 

هن������اك �ص������مات توحد بني اجلماع������ة، فثمة 

جمل������ة من الع������ادات والرتاث������ات والثقافات 

التي متيز هذه اجلماع������ة عن غريها. واأما 

البع������د اخلا�س فرياد به ال�ص������مة اجلوهرية 

التي تطبع فرداً بعينه ومتيزه عن فرد اآخر. 

�صا�س الواعي بالهوية مرجعه اإىل »اإدراك  فاالأ

متاثل اجلماعة املحلية وا�صتمرارية الوجود 

خرين  عرب الزم������ان وامل������كان، واإدراك اأن االآ

 .
)6(

يتعرفون اإليه من خالل هذا الت�صابه«

ن�ص������اين  والهوي������ة تعب������ري »عن الوجود االإ

أر�������س معينة، وهذا  لفري������ق من النا�������س يف ا

التعب������ري يحمل ال�ص������مات التف�ص������يلية لهذه 

ال� )ه������و( الفردية واجلماعي������ة يف ائتالفها 

واختالفه������ا، ولكنها يف النتيجة ت�ص������در عن 

ت������راث واحد ينتمي اإليها يف �ص������تى �ص������وؤون 

احلي������اة والدين واللغ������ة والقي������م والعادات 

 .
)7(

والتقاليد والثقافة«

 و�ص������وؤال الهوية بال������ذات من حيث هي 

موجود يتماهى يف خ�صو�صّية وجوده، ويتمايز 

مع كيفي������ات وج������ود مغايرة على امل�ص������توى 

واحل�ص������اري...  والروحي  والقيمي  الثقايف 

وهي م�صاألة ي�صتحيل طرحها بعيداً عن الفهم 

. والوجود ال يتحقق اإال 
)8(

احلقيقي للوج������ود

 :
)9(

ب�رسوط ثالثة، هي

1- التحقق بالفعل. 

2- التحقق بالقوة. 

3- التحقق بالوجود. 

و�ص������مات الهوية »تبدو يف دالالتها على« 

نتاجات الروحي������ة واملادية املتمثلة  تراكم االإ

يف خملف������ات زم������ن غاب������ر، ا�ص������تطاعت اأن 

حتي������ا وحتتفظ بروائها يف ق�ص������م كبري منها 

)10(
لتبقى«.

مة العربي������ة نذهب اإىل اأن   ويف ح������ال االأ

ر�س  أنتج على االأ كل منتج فكري ح�ص������اري ا

العربية م������ن حميطها اإىل خليجها مكون من 

أت������ي املنظومة  مكونات الهوي������ة العربية. وتا

اللغوي������ة يف قمة هرم اخل�ص������ائ�س املميزة 

للهوي������ة العربي������ة. فما اللغة؟ وم������ا عالقتها 

بالهوي������ة؟ وم������ا عالقته������ا بالنظ������ام الدويل 

اجلديد؟    

�ص������وات التي   اإن اللغ������ة منظومة من االأ

تت�ص������ق وفق نظام معني مق�صود بغية حتقيق 

�ص������ارة  التوا�ص������ل ب������ني الناطق������ني بها، واالإ

احلقيقّي������ة اإىل وجودهم، والتعبري عن الفكر 

فكار التي يريدون بثها  الذي يحملون������ه، واالأ

اإىل من حولهم، فهي و�صيلة التعبري من جهة، 

ومطّي������ة الفكر من جهة ثاني������ة، فنحن نفكر 

باللغة ويف اللغة. 
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العالقة بني اله�ية واللغة: 

�ص������ا�س  والهوي������ة م�ص������األة لغوي������ة يف االأ

�ص������ماء جزء من الت�ص������نيف  واجل������ذور. فاالأ

النحوي، وهي بالتايل ت�صكل حيزاً من اللغة.. 

وي�ص������ري جزء رئي�س يف فروع علم اللغة، كعلم 

اللغة االجتماعي، وعلم اللغة النف�صي، وعلم 

ن�ص������ان االجتماعي واللغ������وي اإىل مركزية  االإ

 )11(
االرتباط احلا�ص������ل بني اللغ������ة والهوية.

مثلة الدالة على ذلك ب�صمة ال�صوت  ومن االأ

أ�صا�صياً يف الك�صف عن  التي اأ�ص������بحت جزءاً ا

أ�صد  أنه »ال�صيء ا اجلرائم، ما يدفع اإىل تاأكيد ا

مماثلة مل�ص������اعرنا من اإيقاعات اأ�صواتنا«... 

واأن العق������ل متاأ�ص������ل يف املحتوى الق�ص������وي 

للغة م������ع دخول العاطفة يف ال�ص������وت حتى 

 .
)12(

النخاع«

فالنا�س حا�������رسون فيما ي�ص������در عنهم 

أق������وال من جهة، ويف م������ا يفهمونه مما  من ا

أ�ص������ا�س من ذلك.  يقال لهم، وما يبنونه على ا

أو  ويتاأ�ص������ل ح�صورهم يف �ص������وتهم امللفوظ ا

أو املوقع.  املكتوب ا

م هوّي������ة حامله������ا من جهة،   واللغ������ة االأ

وهوّية املجتمع ال�صغري والكبري الذي ينت�صب 

أه������م مميزاته الثقافي������ة املنبئة عن  اإلي������ه، وا

هويتها. )ومفهوم الهوّية وثيق ال�ص������لة دائما 

باأ�ص������ل ال�ص������خ�س وجذوره، وبالو�صائج التي 

خرين. وتتكون هويته ال�صخ�صية  تربطه باالآ

واالجتماعية والثقافي������ة من خالل االنتماء 

خرين عرب �ص������ريورة دينامية  واالرتب������اط باالآ

أداتها يف ذلك خمتلف العنا�رس  م�ص������تمرة، وا

 ومعتقدات 
َ
الثقافية واحل�ص������ارية، معارف 

واأخالق������اً واأعرافاً وعاداٍت، التي يكت�ص������بها 

الطفل من خالل التن�ص������ئة االجتماعية التي 

توؤدي دور الناقل يف الوقت نف�صه، فهي معني 

 .
)13(

أداة تفكريه ثقافته وا

و قد �������رسب )جون جوزي������ف( يف كتابه 

 فيه اأهمية اللغة 
ّ

)اللغة والهوية( مثاالً ب������ني

�ص������ارة اإىل الذات احلامل������ة لها، وبيان  يف االإ

م�ص������تواها االجتماعي والفك������ري، فقال »لو 

مّرت �صّيارة اأجرة م�رسعة بالقرب من حمطة 

أ�ص������خا�س ينتظرون  ال�ص������ّيارات، وكان ثالثة ا

�ص������ّيارة تقلهم لكان له������م تعليقاتهم املختلفة 

باختالف الثقافات التي يحملونها، و�صيكون 

لكل منه������م تعبري لغ������وي منبئ ع������ن هوّيته 

الفكرية. اإّن اأحدهم �صيقول معلّقاً: هذا اأمٌر 

خ������ر: لتذهب اإىل اجلحيم،  مهني. ويقول االآ

ويق������ول الثالث: ق������لرْ اإذاً. ب������ل اإن طبيعة كل 

�ص������خ�س متكلم منهم �صتت�ص������كل يف ذهن من 

ي�ص������تمع اإليه������م، ورمبا اأمك������ن اأن يخرب عن 

طريقة ارتداء كل واحد منهم مالب�صه، وعن 

مة  . وه������ذا يعني اأن ح�ص������ور االأ
)14(

خلفيت������ه

يديولوجيا  اللغوي مف�������سٍ على ح�ص������ور االأ

فراد الذين  التي ت�صكل جزءاً من الهوية. فاالأ
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ينطق������ون بلغة ما اإمنا ي�ص������ريون اإىل هويتهم 

الثقافي������ة، اإذ اإن هذه اللغة تتلفع ب�ص������حنات 

ثقافي������ة. ويف مقاب������ل ذلك ت�ص������تطيع اللغة 

)15(
ا�صتيعاب عدة ثقافات.

و قدمياً نظر �ص������قراط اإىل اأحد تالميذه 

ال�صامتني وخاطبه بقوله: تكلّم حّدثني حتى 

اأراك. وه������ي مقولة تدّل عل������ى اأن اللغة هي 

ن�ص������ان، فلي�س له  مقّوم وج������ود احلقيقة لالإ

وج������ود بغري اللغ������ة، وهي عب������ارة حتمل يف 

�صارة اإىل اأهمية اللغة يف التوا�صل  طّياتهما االإ

ن�صاين، واإىل الوجود االجتماعي اأي�صاً. ويف  االإ

فالطون جعل الغاية من  حماورة كراتيلو�س الأ

�صياء  الكلمات تنح�رس يف م�صاألتني: متييز االأ

بع�ص������ها من بع�س، وتلقني بع�ص������نا بع�ص������اً 

�صياء تكوين  �ص������ياء. واملراد بتمييز االأ هذه االأ

�صياء، ومراده بالتلقني بيان  املفهومات عن االأ

الوظيفة التوا�ص������لية للغة. ي�صاف اإىل ذلك 

أ�صا�صية متميزة للغة.  اعتبار الهوية وظيفة ا

 وترتب������ط اللغ������ة ارتباطاً وثيق������اً بالفكر 

أّي������اً كان نوعه، فاللغة ه������ي العربة، والفكر  ا

هو احل�ص������ان، فهي تابعة ل������ه، مكّيفة وفق 

العوام������ل التي يقت�ص������يها الفكر. فاللغة هي 

الت������ي تك�ص������ف - كما اأ�رسنا م������ن قبل – عن 

نوع الفكر الذي يحمل������ه متكلمها، فاإذا كان 

مور  اأ�ص������حاب اللغة يُعرْنون باأمر م������ا من االأ

)الزراعة، والعالق������ات االجتماعية( وجدنا 

اللغة متث������ل هذا االهتمام. وم������ن هنا قيل: 

نها متثل الواقع.  آة الواقع، الأ اللغة مرا

 وقد عار�س بع�ص������هم ه������ذه النظرة اإىل 

أو  اللغ������ة وجعله������ا تابعة وت�ص������بيهها بالعربة ا

ت�ص������بيه الفكر باحل�ص������ان، اأي اإنها تابعة له، 

فذهب������وا اإىل اللغة باعتباره������ا ذات وظيفة 

فّعالة يف ت�ص������كيل الفكر ولي�صت جمّرد حامل 

أ�صبه ما تكون بالنّظارات التي نرى  له. فهي ا

العامل عن طريقها. فاإذا كانت لغة ما كلمات 

أربعة فح�صب، فاإّن اأهل هذه اللغة  ألوان ا على ا

ربعة فقط، وبهذا  لوان االأ لن يروا غري هذه االأ

تكون اللغة ح�صب هذا االجتاه هي الرا�صمة 

 .
)16(

لناطقيها خارطة الواقع املعي�س

خري تفر�س اللغة   وعلى هذا الق������ول االأ

على ناطقيها روؤية معين������ة للواقع، وطريقة 

تنظيم الثقافة الناطقة بتلك اللغة، وهذا ما 

اأطلق عليه م�ص������مى )احلتمية اللغوية( وذلك 

اإن اللغات لت�صّعبها واختالفها )تفر�س على 

ناطقيه������ا روؤية خمتلفة للع������امل عن الناطقني 

بلغات اأخرى(. 

مظاهر اأهمية اله�ية اللغ�ية: 

اإن اللغ������ة ذات اأهمّية ك������ربى اإذاً، وهذه 

املكانة للغة تتاأتى من جوانب عدة منها: 

أداة تعبري واإف�صاح، وو�صيلة  1- اإن اللغة ا

ألف������ة اجتماعية اإن�ص������انية  تفكري، وم�ص������در ا

ب������ني الناطقني به������ا، فهم يول������دون حاملني 
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نظاماً لغوّي������اً يهتدون بقواعده، 

املجتمع  معطيات  وي�ص������توعبون 

ب������ني  اأعينه������م  فتح������وا  ال������ذي 

ظهرانيه. 

2- اإن اللغ������ة اأهم مقّوم من 

مقّوم������ات الرتاك������م احل�ص������اري 

ي جمتمع اإن�ص������اين.  واملع������ريف الأ

أ�ص������كال ثقافية من  اإنه������ا خزان ا

خرية  التمث������ل. وه������ذه القيمة االأ

هي وحدها القيمة التي متتلك 

�صنداً �رسعياً. وهذا مرجعه اإىل 

اأن اللغ������ة املحلي������ة حتمل الهوية 

�صيلة ملتحدثيها.  االأ

اللغ������ة هي ال�ص������ياُج  اإّن   -3

ّمة الناطقة  ُ الذي يوّحد االأ همُّ االأ

بها، ويعمل على حماية املجتمع 

من عوام������ل االنحالل والّذوبان، 

نه������ا )مبثابة م�ص������تودع لكل ما  الأ

لل�صعب من ذخائر الفكر والتقاليد والفل�صفة 

والدين. اإن قلب ال�ص������عب ينب�س يف لغته. اإن 

 .
)17(

جداد باء واالأ روح ال�صعب يكمن يف لغة االآ

اإنها املدخل اإىل وحدة الثقافة، ووحدة الفكر، 

والثقافة والفكر هما العامالن اللذان ميليان 

على املرء مواقفه(. 

))واإن كنت يف ريب ف�ص������ائل التاريخ عن 

وح������دة امل�ص������لمني وعّزتهم ي������وم كانت اللغة 

قطار  العربية �صاحبة الدولة وال�صلطان يف االأ

�ص������المية �رسقية وغربية، عربية وعجمية  االإ

أو لغة  ي������وم كانت لغ������ة التخاط������ب بينه������م ا

قامة وال�صلوات،  ذان واالإ املرا�صالت ولغة االأ

عياد واجليو�س  ولغة اخلطابة يف اجلمع واالأ

الر�ص������مّية  املكاتب������ات  ولغ������ة  واحلف������الت، 

ب������ني خلفاء امل�ص������لمني واأمرائه������م وقوادهم 
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وجنوده������م، ولغة مدار�ص������هم وم�ص������اجدهم 

 .
)18(

وكتبهم ودواوينهم((

 ولغتنا العربية الف�صيحة اإىل جانب كونها 

أداة توا�صل هي  أداة تفكري وو�ص������يلة تعبري، وا ا

أ�ص������ا�س قوميتنا، والرابطة  )جامعة �صملنا، وا

مة  أبناء اأمتنا.. ... وذاكرة االأ التي جتمع بني ا

وم�صتودع تراثها، وج�رسها للعبور من املا�صي 

اإىل احلا�رس، اأو من احلا�رس اإىل امل�ص������تقبل، 

وه������ي قلعتنا احل�ص������ينة للذود ع������ن هّويتنا 

وذاتيتن������ا الثقافي������ة، ووحدتن������ا القومية... 

أمّيا  أ�ص������همت يف م�صرية احل�ص������ارة الب�رسية ا ا

اإ�ص������هام، فكانت لغة العل������م والثقافة... واإّن 

اإهمالنا لها اجتثاث ل�صخ�صيتها من م�صارها 

التاريخ������ي، ومن ثقافة جمتمعنا، فتغدو هذه 

ال�صخ�ص������ية دون هوّي������ة، وي�ص������يع طابعها، 

 .
)19(

ومُتحى مالحمها..((

 وللغتنا العربية من املقوِّمات واخل�صائ�س 

ماال جن������ده عند غريه������ا من اللغ������ات التي 

نحرتمها جميعاً. ولعّل من اأهم هذه املزايا: 

1- البع������د الدين������ي للعربي������ة، فهي لغة 

أربعة ع�رس  الق������راآن الكرمي الذي حملها عرب ا

قرن������اً من الزم������ان، ووقف بها �ص������ّداً منيعاً 

اأمام كل احلمالت ال�ص������عوبية التي ع�صفت 

مبنطقتنا العربية بدءاً من التعجيم فالترتيك 

فالفرن�صة. 

2- الو�صوح وال�صهولة. 

والتط������ّور  واملرون������ة  احليوي������ة   -3

والطواعّية. 

4- الغنى املفرداتي والرتاكيبي. 

5- القابلي������ة للتطوير عرب و�ص������ائل كثرية 

منها: اال�صتقاق، واملجاز، والتعريب 

6- التنظي������م: فهي لغ������ة جامعة مانعة، 

غانية بنف�صها، ال حتتاج اإىل قواعد من اللغات 

أو ترف�س اأي عن�رس ا�ص������تغنت عنه  خرى ا االأ

ع الكالم اإىل  عرب تاريخها الطويل، فمنذ اأن ُفرِّ

�صا�صية، مل ي�صف اإىل التق�صيمات  أق�ص������امه االأ ا

�صيئاً جديداً مل يكن يف اللغة نف�صها )اإنها ذات 

نظام كلي ذي اأنظم������ة متفرعة عنه، فهناك 

نظام �ص������وتي واآخر مقطعي، واآخر تنغيمي، 

ونظام �رسيف ونحوي...(

يجاز واالقت�ص������اد: ومن مظاهره  7- االإ

تع������دد املعاين ملبن������ى �رسيف واحد ف�ص������يغة 

مثل �صيغة )ا�ص������تفعل( يف العربية يكون لها 

دالالت متعددة بتعدد ال�صياقات الواردة فيها 

فهي تدل على ال�صريورة يف قولنا: ا�صتحجر 

الطني، اأي �صار حجراً، وتدل على االعتقاد 

يف قولن������ا: ا�صت�ص������غر الرجل امل�ص������يبة، اأي 

وجدها وظنها �صغرية، وتدل على الطلب يف 

أي�صاً تعدد  قولنا: ا�ص������تعلم... ومن مظاهره ا

املعنى ال�صياقي للفظ الواحد فالفعل )�رسب( 

يكون متعدد املعاين بتعدد ال�صياقات، فمعناه 
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يف قولنا: �رسب������ت مثاًل غري معناه يف قولنا: 

 معناه يف قولنا: �رسب 
ّ

�رسبت الولد، وغ������ري

النق������ود، وغري معن������اه يف قولن������ا: �رسب يف 

ر�س، وغري معناه يف قولنا �رسب قّبة،...  االأ

اإن لغ������ة حتمل مثل هذه املزايا، وتخت�س 

مبثل هذه اخل�ص������ائ�س ال اأجد من الغرابة 

اأن تك������ون م�ص������دراً للتعبري ع������ن الهوية بكل 

املع������اين املحتملة له������ذه الكلم������ة، واأن تكون 

م�ص������در اعتزاز م������ن نطق به������ا حتى غدت 

و�ص������يلة تفكريه وتعبريه، عل������ى ما جنده عند 

الب������ريوين )ت440ه�( الذي ق������ال: »والهجو 

أو  بالعربية اأحب اإيّل من املدح بالفار�ص������ية« ا

عند الزخم�رسي الذي افتتح كتابه )املف�ص������ل 

 اأحمد على 
َ
يف عل������م العربية( بقول������ه: »واهلل

اأن جعلني م������ن علماء العربية، وجبلني على 

الغ�صب للعرب والع�صبّية. واأبى يل اأن انفرد 

أن�ص������ارهم واأمتاز، واأن�صوي اإىل  عن �صميم ا

لفي������ف ال�ص������عوبية وانحاز، وع�ص������مني من 

مذهبه������م الذي مل يج������د عليهم اإال الر�ص������ق 

 
)20(

باأل�صنة الالعنني وامل�صق باأل�صنة الطاعنني«

وهذا الفراهي الهن������دي )ت1349ه�( يكتب 

كتب������ه باللغة العربية م������ع اإجادته غريها من 

اللغات وعندما �ص������ئل عن �رس ذلك االختيار 

أرن�صت   وهذا ا
)21(

قال: »اأردت لكتبي اخللود«

ريّنان يبدي اإعجابه ال�ص������ديد باللغة العربية 

فيقول: »من اأغرب املده�صات اأن تنبت تلك 

اللغة القوّية، وت�صل اإىل درجة الكمال و�صط 

أّمة من الرّحل، تلك اللغة  ال�ص������حارى عند ا

الت������ي فاقت اأخواتها بك������رثة مفرداتها ودقة 

معانيها، وح�صن نظام مبانيها«. 

وهذا امل�صت�رسق الفرن�صي لوي�س ما�صينيون 

)ت1962( يق������ول: »اللغ������ة العربية لغة وعي 

و�ص������هادة، وينبغي اإنقاذها �ص������ليمة باأي ثمن 

للتاأثري يف اللغة الدولية امل�ص������تقبلية، واإّن يف 

اللفظ العربي جر�ص������اً مو�صيقياً ال اأجده يف 

لغتي الفرن�صية«

 ،
)22(

مريكي وليم ورل وهذا امل�صت�رسق االأ

مريكية  مدير مدر�ص������ة املباح������ث ال�رسقية االأ

يف القد�������س يب������ني ما متتاز ب������ه العربية من 

ل������ني ومرونة وق������درة على النم������اء والتطّور 

والتكّيف وفق متطلب������ات الع�رس ويقول »اإّن 

للغة العربية م������ن اللني واملرونة ما ميكنانها 

من التكّيف وفق مقت�ص������يات الع�رس، وهي مل 

تتقهقر فيما م�ص������ى اأمام اأي لغة اأخرى من 

اللغات التي اختلطت بها، وهي �ص������تحافظ 

على كيانها يف امل�ص������تقبل كما حافظت عليه 

مريكي اأي�صاً  يف املا�صي«. ويقر امل�صت�رسق االأ

�صتاذ  مريكي، واالأ رت�صاردكوتهيل امل�صت�رسق االأ

 باله������ّوة بني تقدير 
)23(

يف جامع������ة كولومبيا

بع�س الغربية وبني تقدير اللغة العربية حق 

التقدي������ر فيقول: »قّل منا نحن الغربيني من 

يقّدر اللغ������ة العربية ح������ّق قدرها من حيث 
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قوام  اأهميتها وغناها، فهي بف�ص������ل تاريخ االأ

أقاليم  التي نطقت بها وبداعي انت�صارها يف ا

كثرية، واحتكاكها مبدنيات خمتلفة، قد منت 

أّن اأ�ص������بحت لغة مدنية باأ�رسها بعد اأن  اإىل ا

كانت لغ������ة قبلّية. لق������د كان للعربية ما�سٍ  

جميد، ويف تقديري �ص������يكون لها م�ص������تقبل 

باهر «. 

مريكي  وهذا برنارد لوي�س امل�ص������ت�رسق االأ

يبني مكان������ة اللغة العربية وعالقتها بالفكر، 

فيثن������ي عليها من جان������ب، ويغمز من قناتها 

من جان������ب اآخر، فيقول: »لكن اللغة العربية 

أنه������ا غنية بال�رس  ناقل فكر دقيق، �ص������حيح ا

داب، وميكن ملن ميار�صونها  والف�ص������احة واالآ

أو  اأال يقول������وا م������ا يق�ص������دونه بال�ص������بط، ا

يق�صدون بال�صبط ما يقولونه، لكن ذلك ال 

يعد واحدا فقط م������ن مظاهر العربية فهي 

أي�صاً لغة تت�صف بو�صوح ودقة عاليني، وهي  ا

أداة توا�ص������ل علمية وفل�ص������فية، وكانت اللغة  ا

اليونانية النظري الوحيد لها حتى الع�ص������ور 

)24(
احلديثة«.

 فربن������ارد لوي�س ي�ص������هد للعربية كما هو 

وا�ص������ح مبقدرته������ا عل������ى نقل الفك������ر نقاًل 

دقيقاً، وبو�ص������وحها ودقتها، وب�ص������الحيتها 

ن تكون لغة علم وفل�صفة، فهي تقف قرينة  الأ

يام  للغة اليونانية الت������ي كانت يف يوم من االأ

لغة العلم والفل�ص������فة. ولكن ما يوؤ�صف له اأال 

ي�ص������تطيع برنارد لوي�������س التخل�س من عقدة 

الرجل الغربي يف النظر املزدري اإىل العرب 

والعربية. ول�صت اأدري كيف ا�صت�صاغ اأن يتهم 

العربي������ة باحتوائها ال�رس؟ وم������ا مراده بهذا 

ألفاظاً تدل  نَّ فيها ا
أ ال�رس؟ فاإذا كان يق�ص������د ا

على اخل������ري واأخرى تدل عل������ى ال�رس، فهذا 

بالطب������ع لي�س خا�ص������اً بالعربية، فما من لغة 

ألفاظ �صتم وطعن ولعن، وفيها يف  اإال وفيها ا

أما اإذا كان  ألفاظ ثناء ومدح. وا مقاب������ل ذلك ا

أنها تقوم على املجاز ال على  يق�ص������د بذلك ا

اللغة املبا�رسة يف تراكيبها، فهو م�صدر ثراء 

أية  وفخر لها، ودلي������ل حيوية ال تدانيها فيه ا

لغة اأخرى، ثم اإن ذلك دليل ا�صتع�ص������اء هذه 

ن  الرتاكيب على فهم برنارد لوي�س واأمثاله، الأ

ذائقته الفنية ال ترقى اإىل مثل هذا امل�صتوى 

من الفنية وال�صمو والغنى. 

 واإّن لغ������ة لها مثل هذه اخل�ص������ائ�س ال 

غراب������ة يف اأن تتعّر�������س اإىل حتّدي������ات كثرية 

عرب تاريخها الطوي������ل داخلياً وخارجياً، وال 

غرابة اأن ت�صمد يف وجه كل هذه التحديات، 

فتُكتب لها الغلبة. 

 واإذا تركنا احلديث عن هجمات املغول 

مة العربية  والتت������ار وما اأثخنوا به ج�ص������د االأ

ألقوا بح�صاد  وفكرها ولغتها من جراح يوم ا

فكرها يف ماء دجلة فا�صوّد النهر على مدى 

ت عنه حملة نابليون  اأربعني يوماً، وما متخ�صّ
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بوناب������رت، ث������م حملة الترتي������ك، ثم حمالت 

الدول اال�ص������تعمارية كفرن�ص������ا، وانكلرتا، ثم 

حماوالت امل�ص������ت�رسقني وغريهم وذيولهم من 

أبناء العروبة اأمثال �ص������المة مو�ص������ى، وعبد  ا

أني�س فريحة، و�صعيد عقل،  العزيز فهمي، وا

وغريه������م، وجدن������ا اأن حتدي������ات اأخرى يف 

ع�رسنا احل������ايل تعمل جاه������دة على اإزاحة 

العربية وحمو اأهم مميز ل�صخ�صيتنا العربية 

بحجج هي اأوهى من بيت العنكبوت. 

 ويف مق������دور الدار�������س اأن يق�ص������م هذه 

التحديات ق�صمني رئي�صني هما: 

�صباب الداخلية.  1- االأ

�صباب اخلارجية.  2- االأ

�صباب الداخلية فيما ياأتي:  و تتمّثل االأ

اأ- البيئة اللغوية امللّوثة. 

عالم.  ج- االإ

عالن.  د- االإ

و – التغريب. 

 �- البيئ���ة اللغوي���ة امللوثة: اإن عوامل 

كثرية تت�ص������افر يف خلق بيئ������ة لغوية ملّوثة. 

فاملدر�ص������ة وهي البيئة التي ت�صهم يف تن�صئة 

اجليل يفرت�س اأن تكون نواة للغة ف�ص������يحة. 

مل �ص������يء والواقع �ص������يء اآخر، اإذ اإن  لكن االأ

اخلطاب الذي يتلقاه الطالب يف املدر�صة هو 

امتداد للخطاب العامي الذي ر�صعه الطفل 

يف البيت، »فحياتنا املدر�صية مازالت تخرج 

الطالب الذي يتج������رع القراءة للتخل�س من 

 .
)25(

�صتاذ وامتحاناته« حمى االأ

كرب  �صهام االأ عالم: وهو �صاحب االإ �- االإ

يف ن�������رس الوعي اللغ������وي، وامللكة اللغوية من 

جه������ة، اأو يف خلق بيئة لغوية ملّوثة من جهة 

ثانية. 

عالم وال �صيما امل�صموع واملرئي منه  اإّن االإ

ذو دور مهم يف ن�رس اللغة ال�صليمة، والتعابري 

الف�صيحة، وغر�س امللكة اللغوية لدى النا�صئة 

أبو امللكات اللغوية.  والكبار معاً. وال�صماع ا

أت������ي التلف������از يف راأ�س هرم و�ص������ائل   ويا

أبوي  عالم، فالتلفاز يوؤدي وظيفة نيابة عن ا االإ

الطفل، فدوره دور امللقن يف اللغة، ويوؤثر يف 

نه ي������وؤدي دوَر راوي اللغة  البنية الثقافية، الأ

أثره يف لغة الطفل كبرياً  املوثوق به. لذا كان ا

اإذا التزمت فيه اللغة الف�ص������حى. وهو يعمل 

على اإغن������اء املعجم اللغ������وي ويزيل الفروق 

������د الرتاكيب  اللغوي������ة بني اللهج������ات، ويوحِّ

واال�ص������تعماالت اللغوية، فكم من تعبري لغوي 

على  اأو م�ص������طلح لغوي كان للتلفاز الدور االأ

يف اإ�صاعته. ومن ذلك مثاًل م�صطلحات: 

التقنني، والتو�صيف، والعوملة، واحلو�صبة، 

والتمو�صع،  والتطبيع،  والعروبة،  واجلدولة، 

�صلمة، والبلورة،  والتمف�صل، وال�صكالنية، واالأ

والتثمني، واملنهجة، واجلوانية، واملعلوماتية، 

والعملياتية،... 
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 وه������و يف مقابل ذلك ميكنه - اإذا اأهمل 

التخطي������ط له – اأن يك������ون معوالً هداماً يف 

االكت�صاب اللغوي والتنمية اللغوية. فالطفل 

يق�صي اأمام �صا�صته ال�صاحرة �صاعات طواالً 

ي�ص������تمع اإليه وي�صاهد براجمه، فيلتقي �صحر 

ال�ص������ورة بجاذبية ال�ص������وت، لذل������ك قالت 

الباحثة )�ص������ايون( عنه: »اإن������ه اأق�رس الطرق 

اإىل عامل الكب������ار، اإنه ال�رسفة التي يطل منها 

على عامل الكبار، وهو الباب اخللفي ال�رسيع 

 .
)26(

لذلك«

عالم - وال �ص������يما التلفاز – جانب   فلالإ

مهم و�صورة م�رسقة يف اإيجاد البيئة ال�صليمة 

ن »اأف�ص������ل طريق������ة لتعل������م اللغة  لغوّي������اً، الأ

أي�رسها واأقربها اإىل م�ص������ايرة الطبيعة هي  وا

اأن ن�ص������تمع اإليها فنطيل اال�صتماع، ونحاول 

التحّدث فنكرث املحاولة.... فلو ا�صتطعنا اأن 

ل�صنة  ن�صطنع هذه البيئة التي تنطلق فيها االأ

بلغة �صحيحة، ن�صتمعها فتنطبع يف نفو�صنا، 

أل�ص������نتنا، اإذاً مللكنا  ونحاكيه������ا فتجري على ا

أي�رس طرقها، وملّهد لنا كل �ص������عب  اللغة من ا

 .»
)27(

يف طريقها

عالم، بل هو  عالن: وهو رديف االإ  3-االإ

اإعالم ب�ص������كل اآخر يقوم على �صياغة لغوّية 

أو ثقايف  معّينة بهدف اقت�ص������ادي يف الغالب ا

أو اجتماعي يف املراتب التالية.  ا

مثل������ة الرتاثي������ة عل������ى اأهمية   وم������ن االأ

أّن تاج������راً عراقي������اً ج������اء املدينة  ع������الن ا االإ

لوان، فباعها كلها اإال  ومع������ه ُخُمر متعددة االأ

مر اإىل ال�صاعر  �صود، فاغتمَّ لذلك و�صكا االأ االأ

املعروف )م�ص������كني الدارمي( وكان قد ترك 

ال�ص������عر وغادره اإىل التقى والتن�ّصك، فحكى 

ل������ه ما اأهّمه. فقال له الدارمي: ما جتعل يل 

عل������ى اأن اأحتال لك بحيلٍة حّتى تبيعها كلها؟ 

 ثياب التن�ّصك 
ّ
قال ما �صئت. فاّطرح الدارمي

وعاد اإىل �ص������ابق عهده، ثم قال �صعًرا اأعطاه 

ل�صديق له مغنٍّ وفيه يقول: 

�ـــــصـــــ�ِد  قــــل لــلــمــلــيــحــة يف اخلــــمــــار االأ

مـــــــــــاذا فــــعــــلـــــــــت بــــنــــا�ــــصــــك مــــتــــعــــّبــــِد

ــــر لــــلــــ�ــــصــــالة ثـــيـــابـــه  ــــّم قــــــد كــــــــان �ــــص

حــــّتــــى خــــطــــرت لـــــه بــــبــــاب املــ�ــصــجــد

و�ـــصـــيـــامـــه  �ــــصــــالتــــه  عــــلــــيــــه  رّدي 

حمــــّمــــد ديـــــــــن  بـــــحـــــق  تـــقـــتـــلـــيـــه  ال 

فانت�رس الغناء يف املدينة انت�صار النار يف 

 
ّ
اله�ص������يم، و�صاع بني ن�صاء املدينة اأن الدارمي

�ص������ود، فلم تبق   اخلمار االأ
َ
تع�ّص������ق �ص������احبة 

أ�صوَد،  مليحة يف املدينة اإال ا�ص������رتت خماراً ا

فب������اع التاج������ر كل ما عنده. فجع������ل اإخوان 

 يقولون: م������اذا �ص������نعت؟ فيقول 
ّ
الدارم������ي

 
ّ
أنفد العراقي �صتعلمون نباأه بعد حني. فلما ا

وىل  ّ اإىل �صريته االأ
 رجع الدارمي

َ
ُخمَره ال�صود 

ولب�س ثياب التن�ّصك. 
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فهذا اخلرب يك�ص������ف بو�صوح وجالء اأمور 

كثرية منها: 

ع������الن يف اإنفاق ال�ص������لعة  1- اأهمّي������ة االإ

الكا�صدة. 

ع������الن عل������ى عنا�������رس  2- اعتم������اد االإ

ت�صويقية، ومنها: 

أ - املحتوى الراقي للر�صالة.  ا

ب - امل�صتوى الفني للر�صالة. 

ط������ار الفن������ي الذي و�ص������عت فيه  ج - االإ

الر�صالة. )�صعر – غناء (

أث������ره يف اجلدوى  عالن وا د - تك������رار االإ

االقت�صادية 

ع������الن الذي حمله ه������ذا اخلرب هو  فاالإ

أبيات �ص������عرية مت�صاوية �صل�صة، جميلة  جملة ا

النغم والرتكيب، �صدرت عن �صاعر كانت له 

عالن عرب  �ص������هرة يف التهتك. وُغّني هذا االإ

�ص������وت فريد م�ص������وِّق، ال �ص������وت ن�صاز ينّفر 

أنغام �صاخبة  القلوب والنفو�س ويعتمد على ا

رداف وتبقي النفو�س حمّنطة.  حتّرك االأ

عالن قائم على اللغة  أّن هذا االإ ومعلوم ا

أّن ن�صاء املدينة  أي�ص������اً ا الف�ص������حى. ومعلوم ا

آنذاك يح�ص������نون القراءة  ورجاله������ا مل يكونوا ا

�ص������غاء  والكتابة، ولكن اجلميع يح�ص������نون االإ

ذ بامل�صموع والوقوف على مراميه.  والتلّذّ

4- التغريب: وهي دع������وة قدمية بداأها 

)ولكوك�س( عام 1892م يوم األقى خطاباً يف 

 ملرْ توجد 
َ
زبكية بالقاهرة عنوانه )مل  ن������ادي االأ

ن(، وجعل ال�رّس  قوة االخرتاع لدى امل�رسيني االآ

يف ه������ذا التخلف اللغ������ة العربية، لذلك دعا 

اإىل اتخاذ لغ������ة اإقليمية على غرار ما قامت 

به بريطانيا بالن�ص������بة اإىل اللغة الالتينية. ثم 

دعا )ويلمور( �ص������نة 1902 م اإىل لغة خا�صة 

حرف الالتينية  بامل�رسيني واقرتح كتابتها باالأ

ودعا ما�صينيون اإىل الكتابة باللغة الالتينية، 

وتابع������ه امل�ص������ت�رسق م.كوالن ال������ذي دعا اإىل 

اإ�صاعة العامية يف بالد املغرب العربي. 

ثم جاءت ذيول هوؤالء امل�صت�رسقني ت�صعى 

اإىل الني������ل من مكانة اللغ������ة العربية واحلط 

من قدره������ا، فكان من ه������ذه الذيول لطفي 

ال�صيد، و�صالمة مو�صى، وعبد العزيز فهمي، 

ومارون غ�صن. فكانوا يدعون اإىل ا�صتخدام 

العامية نطقاً وكتابة واال�ص������تعانة باحلروف 

الالتينية. 

وقد ق������ال د.عب������د الكرمي خليف������ة »اإّن 

أ�ص������اتذة مادة الريا�ص������يات يف جامعة  بع�س ا

اإربد ترجموا الكتب املخت�ص������ة يف هذه املادة 

وىل  واملق������ّررة على الط������الب يف ال�ص������نة االأ

واأخذوا يلقون منها درو�ص������هم عليهم، فكان 

ّن ا�ص������تيعابهم لهذه املادة  جناحه������م باهراً الأ

مر اأن  كان قوّي������اً جداً، ولكن الغري������ب يف االأ

عمي������د تلك الكلي������ة قد تغرّي وج������يء بعميد 

اآخر، فاأمر باأن تلغى تلك الكتب املرتجمة اإىل 
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اللغة العربية، واأن تو�صع مكانها كتب باللغة 

جنبية، وال ت�ص������ل عما ح������دث من ارتباك  االأ

أّن  يف نفو�س الط������الب، ويف هذا داللة على ا

بعاد اللغ������ة العربية عن  هناك من ي�ص������عى الإ

التعليم اجلامعي، وهو اأمر ال يجوز ال�صكوت 

 .
)28(

عنه «

وق������د اجتمع دعاة التغري������ب على جملة 

 :
)29(

اأمور، منها

1- ق�ص������ور اللغة العربية عن ا�ص������تيعاب 

الق�ص������ايا العلمي������ة واملعطيات احل�ص������ارية 

احلديثة املتجددة، لذا و�صموا اللغة العربية 

أدبية. باأنها لغة دينية ا

2-عدم مواءمة ر�ص������م احل������رف العربي 

للحياة احلديثة.

لفاظ يف معانيها. 3- جمود االأ

4-ال�صح يف املحتوى الرقمي.

جيال اجلديدة لها.  5- �صعوّبة تعلم االأ

6- ع������دم قدرتها على الدخول اإىل نظم 

املعلومات.

دوات املعلوماتي������ة  7- ع������دم تواف������ر االأ

املالئمة للبحث. 

 ويف الرد على ذلك نقول: 

أّية لغة لن يكون لها ن�صيب من التطور  اإن ا

ما دام اأ�صحابها غري منتجني للح�صارة، ولن 

تكون اللغ������ة حّية »ما مل يحر�س اأ�ص������حابها 

على احلي������اة، وال تكون ق������ادرة على الوفاء 

باحتياج������ات الع�رس ما مل يرتفع اأ�ص������حابها 

اإىل م�ص������توى الع�������رس ثقافة و�ص������لوكاً، اأخذاً 

وعطاء«

ولي�������س العج������ز يف لغتن������ا وه������ي الت������ي 

و�ص������عت كالم اهلل عز وجّل، ونقلت بها علوم 

احل�ص������ارة كافة، يوم كان الع������رب هم رّواد 

 .
)30(

احل�صارة

نكليزية م������ن العيوب ما يفوق  ث������م اإّن لالإ

العربّية، فاأكرثها قائم على ال�صواذ، وتعتمد 

ال�ص������ماع وهي قائم������ة على نربات �ص������وتية 

داء �صوتي  كامتة وجر�س رنيني ال يخ�ص������ع الأ

حمّدد، ويف اإمالئها نق�س يف بع�س القواعد 

وال�صوابط، ومعا�رستها لي�صت ذاتها، بل هي 

 .
)31(

معا�رسة مدينة لظروف خارجية

جنبية يف البيئة   وما اإ�ص������اعة اللغات االأ

العربية اإال مظهر من مظاهر الهزمية النف�صية 

نتاج  ن�ص������ان العربي اأمام االإ التي ت�ص������كن االإ

مم غري الناطق������ة بالعربية.  احل�ص������اري لالأ

فه������ذه الهزمية وّل������دت لديه �ص������عوراً بعجز 

العربية عن ا�صتيعاب علوم الع�رس وتقاناته، 

ومواكب������ة معطي������ات احل�ص������ارة الغربية وال 

مريكّية، فاأخذ العربي يقلد الغربي  �صيما االأ

يف ملب�ص������ه وم�رسبه، وغدا ي�ص������عر بالدونية 

اإذا مل يك������ن يرطن بكلمات التحية واملجاملة، 

مل  أو  ا  )bravo(و  )merci(و  )ok( مث������ل 
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يكن يعرف البيت������زا، والكنتاكي، والهمربكر، 

واجلينز، وغري ذلك 

ومما هو وثيق ال�صلة بالداللة على �صيق 

اأفق الداعني اإىل التغريب و�صطحية نظرهم 

ما قام به الدكتور زهري ال�ص������باعي يف كتاب 

)جتربتي يف تعليم الطب يف اللغة العربية(، 

اإذ اأجرى درا�صة ا�صتطالعية بجامعة فكانت 

أك������رث الطلبة الذين �ص������اركوا  النتيج������ة اأن ))ا

أو اأكرث  يف الدرا�ص������ة �ص������وف يوف������رون 50% ا

أو كتبوا باللغة  أنهم ق������روؤوا ا م������ن وقتهم ل������و ا

 .))
)32(

العربية

أي�صاً ما   ومما هو وثيق ال�صلة بالتغريب ا

ميكن ت�صميته )بالتعجيم(، فقد خلق )تكاثر 

جانب وت�ص������ّبه بع�������س العرب بهم  العمال االأ

بهذه الطريقة اأزمة لغوية، فاأ�ص������بح املواطن 

غريباً غربة لغوية يف كثري من امل�صت�ص������فيات 

والفنادق وال�رسكات.... واأ�صبح من الواجب 

عل������ى املواطن كي يح�ص������ل على مطلوبه من 

اخلدمة اأن يتعلّم لغة اأجنبية، وهو و�صع �صاذ 

ال ن������كاد جند له مثي������اًل يف البالد املتقّدمة، 

اإذ امل�ص������وؤولية اللغوية تقع على عاتق العامل 

جنبي فهو الذي يُطل������ب منه عادة اإجادة  االأ

لغ������ة البالد الت������ي ينوي العم������ل فيها ولي�س 

 .)
)33(

العك�س

 ذل������ك كان حدي������ث اللغ������ة والتحديات 

الداخلية الت������ي تواجهها. فاأم������ا التحديات 

تية:  نواع االآ اخلارجية، فهي موزّعة على االأ

1- الع�ملة واللغة: 

 النظام الدويل 
)34(

اإن م������ن جملة مفرزات

اجلديد العوملة الثقافية. وهي تعني بال منازع 

مريكية  »هيمنة العوملة الثقافية الغربية واالأ

ليات اإعالمية وفنية  خا�صة، وت�ص������خريها الآ

ولغوية ت�ص������تطيع بها اإزالة احلدود، واإقامة 

جمتمع عاملي تنمحي فيه احلدود االقت�صادية 

ثنية بني ال�ص������عوب  والقومي������ة والعرقية واالإ

وداخ������ل بقعتها اجلغرافي������ة، ومن ثم تهديد 

خ������رى املحلية،  وجود الهوي������ات الثقافية االأ

واإخ�صاعها لنظام ثقايف واحد وثقافة واحدة 

لدول������ة واحدة تهيمن عن طريقها على العامل 

 .
)35(

خرى من خالل �صحق هويات االأمم االأ

وتعني �صيطرة القطب الواحد، و�صيطرة 

�صا�صي  قوياء على ال�ص������عفاء، وهدفها االأ االأ

اإزاحة كل �صيء غري قادر على املناف�صة. وهي 

أو  اأمر ال منجاة منه، وال �ص������بيل اإىل اختياره ا

نها واقع معي�س.  رف�صه؛ الأ

 وعومل������ة اللغة مظهر من مظاهر العوملة 

ب�ص������كل عام، وامل������راد بذلك الق�ص������اء على 

خرى، وفر�س لغة واحدة  الكيانات اللغوية االأ

ه������ي لغة الثقاف������ة والعلم، ونعن������ي بها اللغة 

جنليزية.  االإ

أي�ص������اً جان������ب من عوملة   وعومل������ة اللغة ا
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الثقاف������ة الداعية اإىل )بناء ثقافة كونية ذات 

عنا�رس عاملية م�صرتكة، تت�صمن ن�صقاً معيَّناً 

م������ن القيم واملعايري التي يراد فر�ص������ها على 

�صعوب العامل، مما يوؤثر �صلباً على اخل�صو�صّية 

الثقافية لهذه ال�صعوب(

وعومل������ة الثقاف������ة تق������وم عل������ى ركيزتني 

أ�صا�ص������يتني هما: الثقافة الواح������دة، واللغة  ا

الواح������دة، وثقاف������ة عاملي������ة يف امل�ص������مون 

عراف والتقاليد والنظرة اإىل الوجود.  واالأ

وهذه الثقافة العاملية الواحدة ال تعدو يف 

مر اأن تكون اجتياحا ثقافياً ولغوياً  حقيقة االأ

يجابية،  يبعث القيم ال�ص������لبية ويئد القيم االإ

ويعم������ل على خلخلة البنية االجتماعية. اإنها 

غزو فكري يريد ال�ص������يادة عل������ى الثقافات 

املحلية واللغات املحلية وواأدها. 

 وت�صكل عوملة الثقافة بالن�صبة اإىل اللغة 

أ�صد من خطورة  العربية خطورة على العرب ا

اال�ص������تعمار الذي جترعوا غ�ص�ص������ه وذاقوا 

مراراته. 

»فلئن كان الغزو الثقايف موجوًدا من قبل، 

اإن ظاهرة العوملة زادت من �صطوته، وجعلته 

اأحادّي القطب اإىل حّد كبري، حتى لقد باتت 

ثقاف������ات عاملي������ة قوية وعريق������ة كالثقافات 

وروبية تخ�صى على نف�صها منه، فما بالك  االأ

قل قوة اإن مل نقل ال�ص������عيفة  بالثقاف������ات االأ

 .)
)36(

كثقافتنا العربية الراهنة

آثار العوملة الثقافية:  أبرز ا  ولعل من ا

جنليزية اأوالً، والفرن�صية  اأ- �صيوع اللغة االإ

ثانية لغة للتعليم بدءاً من املرحلة االبتدائية 

أو انتهاًء باجلامعة.  ا

جنليزية  ب- ا�ص������رتاط اإتق������ان اللغ������ة االإ

للوظائف يف الوطن العربي 

ج- ت������دين االهتم������ام بالعربي������ة بحج������ة 

عدم �رسورتها علمّياً واقت�ص������ادّياً، ف�صقطت 

أبنائها.  مكانتها يف اأعني كثري من ا

وامل�ص������طلحات  املف������ردات  �ص������يوع  د- 

اخلا�ص������ة  امل�ص������تويات  كل  يف  جنليزّي������ة  االإ

والعامة. 

الرتويج للعامي������ة املحلية بدعوى وفائها 

ثار لي�صت  بالتوا�ص������ل االجتماعي. وهذه االآ

خا�ّص������ة باللغ������ة العربية، بل تكت������وي بنارها 

كل اللغ������ات حّتى قال وزي������ر الرتبية الوطني 

نكلو اأمريكي  الفرن�صي: اإن االحتكار اللغوي االأ

 .
)37(

هو مبنزلة اإفقار ثقايف غري مقبول

أنن������ا نقف يف وجه تعلم   وال يعن������ي ذلك ا

اللغ������ة الثانية، فتعلّمها �رسورة ال غنى عنها، 

فهي و�صيلة توا�ص������ل علمي عاملي من جهة، 

فق املع������ريف من جهة ثانية،  أداة تو�ص������يع االأ وا

لكن )من ال�ص������طط الكب������ري اأن نفر�س على 

نكليزي������ة منذ نعومة  أبنائن������ا تعلّم اللغ������ة االإ ا

جدر بالطفل ال�صغري اأن  اأظفارهم.... اإن االأ

جادة لغته  وىل الإ �س �صنواته الدرا�صية االأ تخ�صّ
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العربية، واالرتب������اط بثقافته، وتنمية املحبة 

له من خالل الوالء لوطنه وتراثه واأمته واأن 

ي�ص������تغّل كامل وقته من اأجل اأن يلّم باملهارات 

�صا�صية، ومنها النطق بل�صان عربي ف�صيح،  االأ

والتعبري بفكر متنا�صق ووا�صح. ال اأن يتلجلج 

ل�ص������انه بالرطانات، وي�صو�س ل�صانه باالنتماء 

 .)
)38(

لعدة لغات

 اإن العوملة ال خطر منها اإذا مل ت�صع �صعياً 

خرين واإذابة كياناتهم، وقبلت  حثيثاً ل�صحق االآ

خرى، وتخل�ص������ت  الرواف������د احل�ص������ارية االأ

ن������ا( املطلقة، واعرتف������ت بالتعددية  م������ن )االأ

ر�س  الثقافية وغري الثقافية، لت�صتطيع اأمم االأ

�ص������ياغة اخلطاب احل�ص������اري القائم على 

تب������ادل االحرتام. اإىل جانب عدم تناق�ص������ها 

�ص������المية  ومنجزات احل�ص������ارة العربية- االإ

ن�ص������اين والثقايف الذي ميكنه  ذات الرتاث االإ

�ص������هام يف تطوي������ر اجلوان������ب امل�رسقة يف  االإ

 .
)39(

م�صرية العوملة

أية لغة كاأي كائن حي، تنمو اإذا  اإن اللغة ا

توافرت لها فر�س النماء، ومتوت اإذا وجدت 

العوام������ل املوؤدية اإىل موتها. وقد حّدد دافيد 

كري�ص������تال يف كتاب له عنوان������ه »موت اللغة« 

عدداً من ال�رسوط كلها ينطبق على العربية 

ومنها: 

جنبية على ح�صاب  اأ- انت�ص������ار اللغات االأ

العربية بال قيد اأو �صابط. 

ب- حلول اللهجة امل�رسية حمل العربية 

الف�ص������يحة ث������م حل������ول اللهج������ات املحلية 

جنليزية حمل امل�رسية. االإ

ج- التمهي������د النقرا�������س العربي������ة كما 

انقر�صت الالتينية وا�صتعي�س عنها باللهجات 

�صبانية،  املحلية، الفرن�صية، واالإ

ويف اإح�صائيات علمية جعلت مو�صوعها 

)اختف������اء عدد من اللغ������ات يف ظل العوملة(، 

تبني ما ياأتي: 

234 لغة اأ�صلية قد اختفت 

90% م������ن اللغات املحلية �ص������تختفي يف 

القرن احل������ادي والع�رسين، وهي على النحو 

تي:  االآ

أ�ص������يا، 30 % يف اأفريقيا،  32% يف ق������ارة ا

19 % يف املحي������ط الهن������دي، 15% يف القارة 

مريكية، 3 % فقط يف اأوروبة.  االأ

�ص������رتاتيّجية الدولي������ة: وتتمّث������ل  ب- االإ

مور:  �صرتاتيّجية يف جملة من االأ االإ

1- اإق�ص������اء اللغة العربي������ة من املحافل 

الدولية، وي�صهم يف ذلك 

 اآ- ا�صتعمال مندوبي الدول العربية غري 

لغتهم 

 ب- عدم االلتزام املايل اخلا�س بنفقات 

الرتجمة 

 ج- احلاجة املا�ص������ة اإىل مرتجمني اأكفاء 

من العربية اإىل غريها والعك�س 
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اإلغاء تدري�س العربية واال�صتعا�ص������ة   -2

عنه������ا بتدري�������س اللهج������ات املحلي������ة. فقد 

األغت فرن�ص������ا تعليم اللغة العربية لغة ثانية، 

واأحلت مكانه������ا العاميات املحلية، كامل�رسية 

أقام������ت كلية للغة  وامل�رسقي������ة، واملغربي������ة وا

مازيغية.  االأ

أ�ص������ري هنا اإىل برنامج )افتح يا �صم�صم(  وا

ال������ذي كانت امل�ص������األة اللغوية في������ه من اأهم 

الق�صايا التي واجهت منتجي هذا الربنامج. 

كادمييني امل�رسيني جعل  وقد حاول بع�س االأ

اللهجة امل�رسية هي لغة امل�صل�ص������ل، بدعوى 

�ص������عة انت�ص������ار لهجتهم يف الوط������ن العربي، 

�صتاذ يا�رس  و�صهولة فهمها، ولكن م�صاعي االأ

مريكان  ثر يف اإقناع االأ املالح كان لها كبري االأ

بجعل اللغة املب�ّصطة لغة امل�صل�صل 

3- تق�ص������يم الوطن العربي اإىل خارطات 

لغوّية، وتق�ص������يم القطر الواحد اإىل اأطال�س 

لغوية، وت�صجيع درا�صة اللهجات املتناهية يف 

اخل�صو�صية 

4- اأعلنت منظمة اليون�صكو اأن احلقوق 

تي:  اللغوية تنح�رس يف االآ

م  م ال يف اللغة االأ اأ- احلق يف لغة االأ

ب- احلق يف لغة التوا�ص������ل االجتماعي 

مهما كانت 

ج- احلق يف لغة املعرفة. 

و تف�ص������ري هذا املجمل يكون على النحو 

تي:  االآ

م = هي العامية  1- لغة االأ

2- لغة التوا�صل = هي العامية اأي�صاً 

جنليزي������ة، ث������م  3- لغ������ة املعرف������ة = االإ

�صبانية.  ملانية، فاالإ الفرن�صية، فاالأ

ويف �ص������بيل مواجهة تلك التحديات البد 

تية:  جراءات االآ من اتخاذ االإ

1- تعزيز روح االنتماء الوطني )املواطنة( 

والقومي من جهة، وتعزيز ال�ص������عور مبكانة 

اللغ������ة العربي������ة لغة قومي������ًة ورم������زاً للهوية 

مة العربية وعنواناً ل�صخ�صيتها من جهة  لالأ

اأخرى. 

يجابي عل������ى الثقافات  2- االنفت������اح االإ

خ������رى انفتاح������اً قائم������ا عل������ى العقلن������ة  االأ

�ص������لية، وعلى  واملحافظ������ة عل������ى الهّوية االأ

يجابي البناء بني ثقافتنا العربية  التفاعل االإ

خرى، ملتزمني بذلك  �صلية والثقافات االأ االأ

أب�ص������ارهم  منه������ج اأجدادن������ا الذين مل يُعموا ا

خرى ومل ي�صعروا بالت�صاغر  بثقافات االأمم االأ

ن�صانية اأكرث  اأمامها، بل اأعطوا احل�صارات االإ

مما اأخذوا منها. 

3- العمل على �صّد الفجوة الرقمّية بني 

لغتنا العربية وال�ص������ابكة، وذلك بالعمل على 

جعل اللغ������ة العربية لغة معتم������دة فعالة يف 

لغة ال�ص������ابكة، بتطور حمركات البحث باللغة 
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ّن  العربي������ة، ومواق������ع ال�ص������ابكة بالعربية؛ الأ

مواق������ع العربية على ال�ص������ابكة ال تزيد على 

1%، ون�صبة م�صتخدمي ال�صابكة من العرب ال 

تزيد على )1-4%( و80% من املواقع املتوفرة 

نكليزية  على ال�صابكة كتبت باللغة االإ

4- تعزي������ز ال�ص������غف بالق������راءة احل������رة 

ك�ص������ابهم مهارات  بالن�ص������بة اإىل النا�ص������ئة، الإ

أ الفرد الواحد  التعلم الذاتي. ففي العامل يقرا

35 كتاباً يف ال�ص������نة، وهناك 40 كتاباً يطبع 

يف ال�صنة الواحدة للفرد الواحد، يف حني اأن 

ال�صنغال ال يطبع �صوى 4 كتب للفرد الواحد، 

ويف الوط������ن العربي يطب������ع كتاب واحد لكل 

ثمانني فرداً وال تبلغ ن�ص������بة القراءة اأكرث من 

خم�س دقائق يف اليوم الواحد 

5- اإق�صاء العامية يف املجاالت التعليمية 

كافة، والتزام املدر�س باللغة العربية ال�صليمة، 

ّن ذل������ك يعمل على اإك�ص������اب الطفل امللكة  الأ

اللغوي������ة، وحما�ص������بة الطالب عل������ى اأخطائه 

اللغوية وت�صذيب اإجاباته للحوؤول دون تر�صيخ 

أل�صنة الطالب.  اخلطاأ على ا

اإن املدّر�س يف فرن�ص������ا ينبه الطالب على 

خطئهم اللغوي ولو كان ذلك يف حل م�ص������األة 

ريا�صية، وي�صعره باأّن فادحة خطئهم يف اللغة 

ال يقل عن فادحة خطئهم يف الريا�صيات 

 ويف بريطاني������ا اأ�ص������در املجل�س القومي 

جنليزية قراراً يق�ص������ي باأن  ملدر�������س اللغة االإ

يكون مدر�س املواد غري اللغوية كالريا�صيات 

م.  والفيزياء مدر�صاً للغة االأ

عداد اجليد ملعلمي اللغة ب�ص������كل  7- االإ

ّن حت�صني امل�صتوى يوؤثر يف حت�صني  خا�س، الأ

داء م������ن جهة، ويف حت�ص������ني احل�ص������يلة  االأ

أّن الطالب  التعليمية من جه������ة اأخرى، ذلك ا

أ�صتاذه فيتمّثل لغته.  البّد اأن يحاكي ا

لق������د اأ�ص������بح الطال������ب يف كل املراح������ل 

التعليمية، وال �ص������ّيما اجلامعية منها، يعتمد 

�صتاذ  على ا�ص������تظهار وريقات ميليها عليه االأ

يف قاعة الدر�س بطريقة تلقينّية ت�صّيع على 

ب������داع الذاتيني  الطال������ب فر�ص������ة التعلم واالإ

وراق  وجتعل كده حم�صوراً يف حفظ هذه االأ

القليلة، فاإذا ق������ّدم امتحانه فيها رمى بتلك 

وراق يف املم������رات فلم يح�ص������ب ح�ص������اباً  االأ

عادة املادة مرة اأخرى.  الإ

داء اللغوي؛ ذلك  8- حت�ص������ني م�صتوى االأ

زمة لي�ص������ت يف اللغ������ة ذاتها، واإمنا يف  أّن االأ ا

تعليمه������ا وتعلّمها قواعد �ص������نعة واإجراءات 

تلقيني������ة، وقوالب �ص������ّماء يتجرّعها الطالب 

أو ل�صان  جتّرعاً عقيماً دون تعلمها لغة حياة ا

اأمة، فاأجهدت املعل������م تلقينا واملتعلم حفظاً 

دون جدوى يف تذوق اللغة والدخول يف عوامل 

اأ�رسارها. 

9- تنمي������ة الوع������ي بخطر عومل������ة اللغة 

جنبّية على ح�صاب اللغة العربية، ملا فيها  االأ



245 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

من اللغوي والهوية النظام الدويل اجلديد والأ

من ا�ص������تالب للثقافة واحل�صارة العربيتني، 

أثر  وت�صييع و�صبابية للم�ص������تقبل العربي، وا

مة بكل ما  أبناء االأ هذه العوملة يف قطع �صلة ا

ميتلكون من اإرث ثقايف وح�صاري. 
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�سفريٌة من غ�سق

�شــعر:

�صفرية من غ�صق

الفرات )ع�دة الغريق(

ق�شة :

املقل�ب

غنية ق��ض قزح االأ

�سليمان العي�سى

وفيق �سليطني

ابت�سام �ساك��ش

ترجمة: د. ن�را اآري�سيان
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ببيِت �ِسْعٍر من دمي ي�سيْل

َربَْطُت هذا الوَطَن الَقتيْل

جدلتُُه �سفريًة من َغ�َسِق

هاِت فيه احرتقي وقلُت للآ

البُدَّ اأن اأ�رشَب موتي

❁❁

ò
�صاعر العروبة والطف�لة الكبري.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁
�سليمان العي�سى

�سفريٌة من غ�سق
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�سفريٌة من غ�سق

أكتَب الَغَزْل قطرًة فقطرًة وا

ق�صائَد الغزْل

جِل الوطِن القتيْل جل عينيها لأَ لأ

أبارُك القاتَل؟ ا

أَ�صتجديِه نع�صي؟ ا

ألُف م�صتحيْل ا

❁    ❁    ❁

ريْج �َس الأ اك�ٍس تنفَّ م�ِس على َمرَّ
اأ

عر يف كل عرٍق من عروِق ال�صِّ

حْر غّنى الليُل وال�صَّ

وبرَعَم الَقَمْر

واليوَم يف اخلليْج

َخِر من عودي الذي  َرِف الآ يف الطَّ

�صاخ به الوتَْر

أفتُح ديواَن الهوى ا

ْر ويهِم�ُس ال�شَّ

يف حفنِة الرماْد

أنا هنا يا ليلى! ا

وُق والَغليْل وال�صَّ

اثناِن يف احورار عينيِك

على اأهداب عينيِك

أنا والوطُن القتيْل ا

❁    ❁    ❁

الغيمُة العط�صى اإىل املطررْ

َجررْ يقتلَها ال�صَّ

أملرْ يِحنرْ اأن ت�صرتيَح وتريَح  ا

َفررْ تعَب ال�صَّ

نواِء واحل�صاررْ يا �صندباد اجلوِع واالأ

هل ت�صتطيُع اأن تقوَل: اإنني تعبترْ

البحُر باٍق

أنَت تنتهي ا

أنَت متوُت ا

فاررْ ُ ال�صِّ
أ ويبدا
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غرَيَك يف هذا اجلنوِن

فاررْ  ال�صِّ
أ يبدا

ال ينتهي التاريُخ يف هزميٍة

ال ينتهي التاريُخ يف انت�صاررْ

❁    ❁    ❁

فتِّ�سرْ اإذاً عن نََغٍم قدميرْ

عن نربٍة يف عوِدَك القدميرْ

وُقلرْ لَعيرْنَيها

اللتنِي تزرعاِن النب�َس يف دِمكرْ

عَر يف فِمكرْ وال�صِّ

أنا هنا وهذه ق�صيدة الَغَزلرْ ا

ََجُة العنيدةُ، واحُلبُّ واحَل�رسرْ

َملرْ يرْت�ُه االأ ُع الذي �صمَّ النَّزرْ

تَحرْ اإذاً ديوانَك الطفَل الذي احرتقرْ افرْ

وىل ِابرَْحثرْ عن ال�رسارِة االأ

لَقرْ عن االأ

مادرْ يف حفنِة الرَّ

أنا هنا وال�صوُق والغليلرْ يا ليلى! ا

اثنان يف �صواِد عينيِك

ويف �َصحكِة عينيِك 

أنا والوطُن القتيل ا

¥µ
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الُفرَات »عــــــودة الغــــــــريق«

باُت احلياةْ. اإنها �ضرَ

الن�سيُج البهيُج من الرمِل واملاِء

هذا كتاُب الُفراِت

زيلُّ يُقلّبني ِحْبهُ الأ

ويجلو لعيني خيامي!

❁❁

ò
 �صاعر وناقد واأ�صتاذ جامعي �ص�ري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
وفيق �سليطني

الُفرَات

»عــــــودة الغــــــــريق«



الُفرَات »عــــــودة الغــــــــريق«

�لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 252

الُفراُت الذي يتجوهُر فيِه النداءُ

ويُْفِردين مثلَُه يف ازدحامي.

كنُت يف املاء

كاملاِء..

أن�ساُب َعْذباً ُفراْت ا

فتنْي. أنا بَْعُد يف خاطر ال�سَّ وا

قل������ُت يا زه������راِت املي������اِه عل������ى ال�رشفِة 

الكابيْه

 احلكايَة
َّ
ال تُِعْدَن علي

ال..

ال تُِدْرَن فوؤادي اإىل البجعاِت

وال تَلْتفْتَ به نحو �سطِّ الفراْت.

مل تَُعدرْ �صيحُة املوِت تُغرْري

وال ما تَعلََّق باملاِء من َذبرْذباِت احلياة!

�صيِل موعدي قادٌم يف التواِء االأ

������ِرب النوف������راِت احل������واين على  ويف َمغرْ

ال�صوِء

من ِحّدِة النَّ�صِل فيِه..

نرْ اأرى ُجزري تتفارُق..
أ موعدي ا

َق يف نحوها رايُة املاِء.. نرْ تتمزَّ
أ     ا

هذا اأجاجي!

�صاأ�رسبُه �صائغاً،

واأقوُد جذوري اإليهرْ.

واأراين نباتاً غريباً يَِحنُّ اإليه الفراُت
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ِل قامتِه.. وينهُل من نَخرْ

ويَغيُم �رسيداً على وجنتيهرْ.

❁     ❁    ❁

اإنها �رسباُت احلياةرْ

يف احل�َصا.

يف اللدونِة..

يف َغَب�صي اال�صتحالِة

واملاءُ ين�صقُّ عّني

..
َ
وين�صقُّ حتتي

ناديُت مّني طفولَة هذا الغباِر

بِه كنُت بيتاً

وكنُت تويجاً على زهرة الطنِي

 النهُر..
َ
ي�رسي بي

كنُت َحباَب امل�رّسِة يطفو على املاِء

تاهرْ. والنهُر عادلٌة َكفَّ

، بنَي موٍت وموترْ

ٍف غريٍق بنَي ِن�صرْ

ون�صٍف حريٍق

َّ
ِع فتًى بدويٍّ يُطلُّ علي وَرجرْ

ويزرُع يف املاِء �صيحتَُه..

! ويَُرجُّ الفراترْ

❁     ❁    ❁

اإنها �رَسباُت احلياةرْ

َخفقترْ يف دمي،

ُت.. ُعدرْ

َخاجلُت روَح الفراترْ

ُم.. أَتقدَّ أنا ا ها ا  -

يرجُع بي َج�َصُد النهِر

أَرقُب حتوميَة الطرِي.. ا

�ص������ُت م������ن رع�ص������ِة امل������اِء يف  كن������ُت تَوجَّ

خافقي،

و�صمعُت �صليَل ال�صيوِف

َحمَة ال�صافناِت وَحمرْ

اختالَط الوالدِة باملوِت

.. ُعدرْ

! أيها الولُد الِغرُّ ال تَُعدرْ ا

َ املاءُ
داَر بي

ُت.. ُعدرْ

أدوُر ا

أَُفكُّ ُعرا ال�صوِت ا

أَلتفُّ حويل. ا

أيُت الفراترْ ورا

عناقيَد دمٍع تدوررْ

أيُت َعذارى النخيلرْ ورا

تَنرْحني نحَو ظلِّي

أَقراُطَها.. وتَهتزُّ ا
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يا فرات!

فني.. كنُت ِن�صرْ

كاَن �رساعي يغادرين

ويلّوح يل!

ما الذي قالَُه؟

؟ ما الذي كاَن يُوِمي بِه عنَد خّط الزوالرْ

كنُت ُمنرْق�صماً بيننا..

ووحيداً..

كمثِل الفراترْ

اإنها �صيحُة املوِت

يف �رَسَباِت احلياةرْ

اإنُه..

َدهُ َوحرْ

. الفراترْ

¥µ
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كعادته كل يوم، ت�س������لل اإىل فرا�س������ه خل�س������ة ونام مكبا على وجهه، وكعادتها 

كل ي������وم، حلق������ت به اأمه تنبهه: ال تنم منبطحا عل������ى بطنك يا ولدي هذه نومة 

ال�سياطني، انقلب على جنبه، وحني �سمع خطواتها تغادر الباب عاد فانبطح...

كيف ال يكب على وجهه وقد فارقته ليلى اليوم مغا�س������بة مهددة با�ستبداله 

أر�س������لت  أنه رجل، واأي رجل؟ لقد ا ب�س������واه، اإذا مل يقم بعمل يثبت لها من خالله ا

أته اليوم باأم عينها وهو ينحني  اإلي������ه كل هداياه وفوقها خ������امت اخلطوبة، ليلى را

❁❁

ò
اأديبة �ص�رية.

العمل الفني: الفنان  اإبراهيم دندل.

❁

ابت�شام �شاكو�ش

املقلــــــــــوب
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�أمام �أمه مبذلة، يقبل يديها ر�جيا �أن تعطيه 

دريهمات ي�شرتي بها هدية �لعيد خلطيبته، 

أية رجولة تريدها ليلى وهو ما ز�ل م�شت�شلما  �

مه، حتمله متائمها لتحفظه من �حل�ش������د  لأ

ومن �ل�شحر ومن عيون �لن�شاء؟ 

أي������ة عيون ه������ذه �لتي  عي������ون �لن�ش������اء؟ �

تخ�ش������اها �أمه وهو ل يرى من �لدنيا �ش������وى 

عيني ليل������ى، يتمنى لو توجه �إليه �ش������حرها 

فتجعل������ه يتبخر كاملاء وي�رسي يف �لف�ش������اء، 

يعلو ثم يعل������و، يتح������ول �إىل غيمة متطرها، 

تتغلغ������ل يف ثيابه������ا، تالم�س دفاأه������ا لتتبخر 

من جديد، �أي �ش������حر ينتظ������ر من ليلى و�أمه 

ما تز�ل م�رسة عل������ى �إلهائه بحكاياتها، عن 

ع�شريتها �ل�ش������اربة �جلذور عميقا يف بطن 

أ�ش������خا�س ت�ش������ميهم  �لتاري������خ، عن بطولت �

باأ�شمائهم، عن مو�قع �ملعارك �لتي �نت�رسو� 

فيها، وما تز�ل م�������رسة على �إعطائه يدها، 

ليقبلها يف كل خ������روج له ودخول �إىل �ملنزل، 

و�إن تلكاأ قطعت �لز�د و�لنفقة، و�متنعت عن 

ن�شات �إليه. أو �لإ �لتحدث �

يف �ش������باح هذ� �ليوم وقف وحيد�ً على 

حاف������ة �لنه������ر، كمثله كل يوم، خلع �ش������رتته، 

فر�ش������ها على �ش������خرة وجل�س فوقها، �أح�س 

ب�شيء �شلب حتته، تلم�شه، �شيء ما يختبىء 

بني قما�������س �ل�ش������رتة وبطانته������ا، بحث عن 

طريق للو�شول �إليه فما وجد، خرق �لبطانة 

وا�صتخرجه، كان متيمة مغلفة بجلد �صفيق، 

نق�ص������ها، فتح الورقة الطويلة ال�صيقة، لكن 

�صهاداته الدرا�صية كلها اأطرقت خجال اأمام 

الطال�ص������م التي متالأ وجه الورقة، فلم يفهم 

منها �صوى ا�صمه وا�ص������م اأمه، ودعاًء موجها 

أ�ص������ياء مل يفهمها،  اإىل رم������ز ما، ليحفظه من ا

من بينها احل�ص������د، رمى التميمة مع غالفها 

يف النهر وابت�ص������م هازئا: ماذا لدي اأح�ص������د 

حياء وال  عليه؟ لن يح�ص������دين على بوؤ�صي االأ

موات، اطمئني يا اأمي. االأ

عاد وفرد رداءه على ال�ص������خرة ليجل�س 

من جديد، مرة اأخرى اأح�س ب�ص������يء �صلب، 

نق�س البطانة من مو�صع اآخر واأخرج متيمة 

ثاني������ة، حاول قراءتها، ح������اول فك رموزها، 

ألقاها  وعجز معها كما عجز مع �ص������ابقتها، ا

يف املاء ثم ا�ص������تل ثالثة ورابع������ة، يف النهاية 

رمى ب�ص������رتته كله������ا مع بطانته������ا وحروزها 

يف النه������ر، وتوقف لريقبه������ا وهي تغو�س يف 

عماق، ثم تتدحرج منجرفة مع التيار اإىل  االأ

حيث اليعلم، فكر طويال لكنه جنب عن اإلقاء 

نف�صه يف اإثرها لينجو بروحه من هجر ليلى، 

عاد اإىل البيت لي�صهد احتفال اأمه وفرحتها 

بعودة هداياها، وفك خطبته.

نام مكب������ا على وجه������ه باكي������ا، ال حيلة 

لديه يقاوم به������ا كل هذا القهر املرتاكم على 

أ �ص������وى الدموع، وا�صتدعاء كل  قلبه كال�صدا
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الذي������ن  ال�ص������ياطني 

ذكرتهم اأمه يف متائمها 

معه،  وت�ص������هر  لتح�رس 

علها تخفف من غلواء 

ف������وؤاده، واأخ������رياً غفا، 

غرفته  نواف������ذ  ت������اركا 

وللريح،  للربد،  م�رسعة 

ترف������ع �ص������تائرها حتى 

تالم�������س بها ال�ص������قف 

ثم تهبط دفعة واحدة، 

احلزن  هب������ط  مثلم������ا 

على نف�صه فغطى على 

كل ما عداه.

- العجاج يا ولدي

حاملة  اأمه  رك�صت 

م�صباحاً يدوياً، ت�صتعي�س 

ب�ص������وئه ع������ن التي������ار 

الكهربائ������ي املقط������وع، 

راحت تغلق النوافذ، وت�صحب ال�صتائر، تر�س 

اأر�ص������يات الغرف واحلو�س باملاء، نادته فما 

اأجاب، دنت منه مت�صح بيدها على وجهه، ثم 

اأطلقت ن�ص������ائحها العاتبة الغا�صبة: لتذهب 

ليلى اإىل ال�ص������يطان، �ص������اأخطب ل������ك اأجمل 

أمل اآمرك بالك������ف عن النوم منبطحا؟  منها، ا

هيا اعتدل..

اعتدل جال�صا على ال�رسير، الحظ �صيئا 

غريبا يف حركة رقبته، لعن و�ص������ادته، تلم�س 

عنقه، �ص������يء اأكرث غراب������ة، الظلمة احلالكة 

املحيط������ة به فرخت و�ص������او�س ال�ص������ابق لها، 

حاول االلتفات فما ا�ص������تطاع، داهمته عينا 

ليلى الغا�ص������بتان، ال، مل يكن غ�صبا ما وجده 

يف عيني ليل������ى هذا اليوم، بل كان �ص������غارا 

وخزيا، و�ص������يئا اآخر اأكرب م������ن اخلزي ومن 

الهوان، �ص������يء ي�ص������به متني املوت، بل ي�صبه 

املوت.
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ال متوت������ي يا ليل������ى، ال متوتي يا نظرات 

ليلى املثقل������ة باحلب واحلنان، وال تكفي عن 

الت�ص������جيع وامل������وؤازرة، لي�ص������ري رجلك رجال 

حقيقيا كما ترغب������ني، هذا الولد الذي األف 

ال�ص������جن كع�صفور تربى يف قف�س، وا�صت�صلم 

ح������الم اليقظة، هانت علي������ه حريته، حتى  الأ

اأيقظتها عيناك وجاءتا بها اإىل بوؤرة ال�ص������وء 

من اهتمامه، هانت فما بقي منها �صوى حلم 

باأن يفرد جناحيه يوما حتت ال�صم�س، ويطري 

أ�ص������ه  ن يد�س را عاليا يف الف�ص������اء، وترينه االآ

حتت جناحه ليوا�صل احللم، بل ي�صتهي..

ي�صتهي اأن يطري يوما ويكون هدفا لبنادق 

طفال، وهدفا ملناقري  ال�ص������يادين وحجارة االأ

اجل������وارح وخمال������ب القط������ط، وينظر بعني 

�صغر، الذي متكن من  احل�ص������د اإىل اأخيه االأ

الف������رار من اأ�رس ذراعي اأمه، غادر ق�ص������بان 

قف�ص������ها وابتنى لنف�صه ع�ص������ا يف بلد بعيد، 

ير�ص������ل اإىل اأمه بني حني واآخر ر�صائل تن�صح 

باأ�صواق كاذبة، واأعذار واهية، ير�صل لها حفنة 

من النقود، وير�ص������ل �صورا ت�صمه مع زوجته 

واأوالده، تفي�س من حوا�صيها ال�صعادة، تخفي 

م ال�صور يف خزانتها وتفرح بالنقود. االأ

ال ترتكين������ي يا ليلى، رفع كفيه اإىل وجهه 

ليم�صح دموعا �صالت من عينيه، لكن اأ�صابعه 

أ�ص������ه، اأبعدها جمفال وعاد  تغلغلت يف فروة را

أدار كفه للخلف، م�ص������ى  ليتلم�س من جديد، ا

بها على عنقه املتيب�س من النوم على الو�صادة 

ال�ص������لبة اخل�ص������نة، ارتفع بها قليال فالم�س 

أبعدها مرة اأخرى جمفال وعاد ليتلم�س  ذقنه، ا

من جدي������د، لعن يف �رسه التي������ار الكهربائي 

والعامل������ني يف موؤ�ص�ص������ة الكهرباء، كانت اأمه 

قد اأحكمت اإغالق الباب والنوافذ، اأحكمت 

اإ�صدال ال�صتائر وخرجت مب�صباحها اليدوي، 

لفة،  ترببر ب������كالم مل يعطه انتباهه، لطول االأ

وترك������ت غرفته تغ������رق يف الظالم، و�ص������عه 

ن طغى على كامل �صاحة  الذي ي�ص������عر به االآ

أيعقل هذا؟ لكن ال�ص������باح رباح كما  وعي������ه، ا

تق������ول اأمه ففيم اال�ص������تعجال؟ لعله حلم من 

أو كابو�س من كوابي�س نومه،  اأحالم يقظت������ه ا

اأي عجب يف هذا؟

فج������ر غام�������س مظلم ت�ص������لل من خالل 

�ص������تائر نافذته، اأ�ص������فر كئيب بلون الغروب، 

اإنه العجاج، مازال ينام منبطحا على بطنه، 

آه؟ ن�صا عنه حلافه واعتدل جال�صا،  فكيف را

يا للده�ص������ة!! رقبته ا�صتدارت على حمورها 

مئة وثمان������ني درجة، لتجع������ل وجهه يتوجه 

للخلف متاما، لي�س حلماً ما �صعر به يف الليل 

وال كابو�ص������اً، اإنه احلقيقة، كيف يعي�س بعد 

أتراها �صت�صخر  اليوم؟ كيف ينظر اإىل ليلى؟ ا

أم ت�ص������فق عليه؟ كيف مي�صي اإليها؟ هل  منه ا

مام ووجهه للخلف؟ اأم  ي�ص������ري بقدميه اإىل االأ

مي�ص������ي باملقلوب لرياها بعين������ي وجهه؟ قام 
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يجرب ال�صري داخل الغرفة بو�صعه اجلديد، 

م������ام، توجب عليه مد  أراد ال�ص������ري اإىل االأ اإذا ا

ذراعيه بطريقة العميان، حتا�صيا لال�صطدام 

آملته مفا�صل  ثاث، واإن �صار للخلف، ا بقطع االأ

الركبتني وم�ص������طا القدمني، وانخلع حذاوؤه 

أمل املفا�ص������ل  م������ن قدميه مرة تلو مرة، فكر: ا

ميكن احتماله، وال�صري حافياً ال باأ�س به، اأما 

ال�صري بطريقة العميان؟

�ص������كت اأمه وجهها و�رسخت برعب حني 

أت������ه، ق������راأت كل ما حتفظ م������ن تعويذات  را

أ�صاح،  واأدعية، نظر اإليها ب�صمت مطوالً ثم ا

قرر التاأقلم مع و�ص������عه اجلديد والنزول اإىل 

ال�صارع، اجته ب�ص������كل خلفي اإىل ال�صلم، راح 

أم������ه نواحها  ين������زل درجاته بب������طء، قطعت ا

وحلقت به، مت�ص������كت بذيل ثوبه �صارعة: ال 

تخرج من البيت يا ولدي، ال�صياطني وحدها 

تخرج يف العج������اج، جتاهلها وخرج، حلقت 

به، خ������ذ منديال يقي عينيك واأنفك الرتاب، 

قال لها �صاأذهب اإىل ليلى، �صكت وجهها مرة 

اأخرى: الويل لنا من ليلى.

نزل بقية ال�صلم بتوؤدة ودلف اإىل ال�صارع، 

ال�ص������احة خالية من اجلال�ص������ني دائما اأمام 

والد وم������ن الباعة  ب������واب، خالية م������ن االأ االأ

وامل�ص������رتين، �رسه كل هذا، جرب ال�ص������ري يف 

ال�صارع الوا�صل بني قدمي مدينته وحديثها، 

قا�ص������داً �رسفة ليلى، العجاج يحد من قدرته 

ب�ص������ار، هذا اأح�ص������ن، �صحذ خياله،  على االإ

اأرهف كل اأحا�صي�صه وانطلق.

مام و�صار، بينه وبني �رسفة  مد ذراعيه لالأ

ليلى م�صافة تقارب اخلم�صني خطوة، عيناه 

من اخللف ترقبان بانتباه امل�ص������افة الفا�صلة 

بني خط �ص������ريه وحافة الر�ص������يف، خ�ص������ية 

أبواب البيوت  ال�صقوط، على جانبيه ت�صطف ا

وواجه������ات املتاجر املغلقة، ه������ذه العالمات 

يعرفها بدقة، ولكن حني مي�ص������ي �ص������ويا، ها 

ه������ي ذي تتواىل اأمامه، ب������ل وراءه، يف اجتاه 

معاك�س، ا�ص������تدار بكامل ج�صده، لينظر من 

خالل الظلمة ال�ص������فراء التي تغ�صى الكون، 

رن يف ذاكرته �ص������وت اأمه: ال�صياطني تتجلى 

يف العج������اج، لتم�س باأذاها من يزاحمها على 

امتالك �ص������احتها، مل ين�ص������ت لن�صيحتها بل 

خ������رج حا�������رس الراأ�س وها هوذا يغذ ال�ص������ري 

فق، وال �صاعة  باجتاه الغرب، ال�صم�س يف االأ

يف مع�صمه تر�ص������د له الوقت الذي قطعه، 

لكن امل�ص������افة التي تف�صله عن �رسفة ليلى مل 

تنق�س خطوة واحدة، دار حول نف�ص������ه مرة 

تلو مرة حتى اأ�صاع اجلهات وانطلق.

اجتاز اأر�صاً قاحلة، اأف�صت به اإىل �صهول 

خ�رساء �صا�ص������عة، وجبال تكت�ص������ي باأ�صجار 

الزيتون، ال عهد لبلدته باأ�ص������جار الزيتون؟ مل 

مر بل تابع الرك�س، جبال ووهاد  يكرتث لالأ

وكثبان رمل، ثم جب������ال وب�رس يتحلقون حول 
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ذكار ويرق�صون الزار، تابع  �ص������يوخ يتلون االأ

الرك�������س، �ص������وارع واأزقة، م�ص������اجد وقباب، 

تاريخ وع�ص������كر، تابع الرك�س حتى و�صل اإىل 

املاء، وم������اذا بعد املاء؟ �ص������األ اأحد العابرين 

فاأجابه: ال �ص������يء، اإنه بحر الظلمات، موت 

أيها  أتيت ا م������ن خلفه م������وت، عد من حي������ث ا

ال�ص������ائع الغريب، ل�ص������ت غريبا وال �صائعا، 

اأجابه، هذه اأر�صي واأر�س اأهلي، اأر�س ليلى، 

ومن ليلى؟ �ص������األه العابر فلم يجب، دنا منه 

نا�ص������حا: لن جتد مهر لي������الك هنا، وال يف 

بحر الظلمات، فا�صمع ن�صيحتي وارجع من 

أتيت، ابحث عن �صوؤلك داخل �صدرك،  حيث ا

أبداً، نظر اإىل  فاإن مل جتده هناك، فلن جتده ا

أ�ص������اح، ماذا يعرف هذا  الغريب غا�ص������باً ثم ا

املعتوه عن ليلى؟ ليلى ت�صكن وجدانه وعقله، 

حتتل وحدها كل نب�ص������ة يف فوؤاده، ومتتلك 

م�صاحة كل خطوة له قبل اأن يخطوها، ليلى 

هي الغ�صوب النفور، التي لن ير�صيها اإال اإذا 

أين كرامته؟ تذكر  عاد اإليها حامال كرامته، وا

البلب������ل الذي تركه يف قف�ص������ه بال طعام وال 

ماء، ليلى حتب �ص������دو البالبل، اأمه تكره كل 

أنواع الطي������ور، لذلك ال بد من عودة �رسيعة  ا

ألق������ى بنظرة متاأمل������ة يف املاء  اإىل البي������ت، ا

وا�صتدار عائدا باجتاه ال�رسق.

ا�ص������تفاق من ذهوله، لي�������س ثمة ماء وال 

أ�صجار زيتون، اإنه هنا، يف �صارعه الغارق يف  ا

أب������واب وعمارات غارقة يف  العجاج، اأخيلة ا

الغبار، فكر كث������رياً قبل اأن ينطلق، دار حول 

نف�ص������ه عدة مرات ثم عدا راك�ص������اً، قدماه 

مام، ووجهه يتجه للخلف،  ت�صريان به اإىل االأ

خيلة عن نظ������ره كلما تقدم نحو  تتباع������د االأ

الوراء، ظل مي�صي حتى غامت امل�صاهد اأمام 

نظره، وخال مدى روؤيته من املرئيات، و�صاد 

الغبار.

اأنني رباب������ة ياأتيه من م������كان ما، اأرهف 

ال�صمع، ال �صيء �صوى �صكون العجاج الثقيل، 

ظ������ل يف مكانه ثابتا ال يرمي، من�ص������تا متلفتا 

اإىل كل اجلهات،عاد �ص������وت الرباب يناديه، 

اأغم�س عينيه وم�ص������ى يتبع م�صدر ال�صوت، 

يرجف������ه رعب خف������ي، اأمه الدائم������ة الفخر 

بع�ص������ريتها، تق�������س علي������ه حكاي������ات رجال 

�ص������لفوا، كانوا ي�ص������طادون ملوك اجلن، يف 

ليايل املح������اق ونهارات العج������اج ياأ�رسونهم، 

أتباعهم  غالل ليفتديهم ا يحتفظون بهم يف االأ

عمال، كانت ت�ص������ري اإىل  م������وال وخارق االأ باالأ

قنوات املاء احلجرية، املت�ص������عبة حتت �صطح 

ر�س كال�رسايني، ت�ص������قي كل اأحياء املدينة  االأ

وحاراتها، توزع الري على الب�صاتني فتمنحها 

الن�رسة والثمر، تقول له كل هذا �صنعه اجلن 

باأمر من اأ�صاليف.

ه������ذا اليوم كاأيامهم، وهو مثلهم مي�ص������ي 

وحيدا كاأن الدنيا خل������ت اإال منه، ومن غناء 
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ربابة خرجت للتو م������ن خباء حزنها، لتطلق 

أنغاماً مرحة احتف������اًء بقدومه، اليوم يومه،  ا

�ص������يقب�س على ملك اجلن، ولن يخلي �صبيله 

حتى يعيد اإليه كرامته لي�صرتد بها ليلى.

دنا ثم دنا، لي�ص������ت م�ص������ارباً للبدو هذه 

�ص������باح اأمامه، ب������ل هو ف�ص������طاط واحد،  االأ

يتجم������ع فيه النا�س، ي�ص������تمعون اإىل �ص������اعر 

واحد، يع������زف على رباب������ة ذات وتر واحد، 

ين�صتون خا�صعني ل�صوت الوتر، يحلقون يف 

ف�صاء اللحن ويخت�صمون اإذ يتوقف ال�صاعر 

نفا�س، يتبنى كل فرد منهم موقف  ليلتقط االأ

اأحد �صخ�صيات الق�صة ويحارب كل احل�صور 

دفاعا عنها.

حاول دخول الف�صطاط متخفياً من فتحة 

جانبية، لكنه ف�صل يف التعامل مع ج�صده، اإذا 

على وغاب عنه  مام اجته وجهه لالأ انحنى لالأ

طريقه، واإذا ح������اول روؤية دربه خانته قامته 

الت������ي ترف�س االنحناء للخلف، فكر كثريا ثم 

دنا بهدوء من حا�ص������ية احلفل، راح ي�صتطلع 

الوجوه الغارقة يف ن�ص������وة ال�صعر واللحن، مل 

يتع������رف منهم اأحداً، لكن اأحدهم ملحه فجاأة 

فهب واقفا، وتوقف دفق ال�صعر عند �صقوط 

أ�ص������رياً يف قب�صة اأبي ب�صارة  اأبي زيد الهاليل ا

العطار، متاأثراً بحفنة من الرتاب امل�ص������حور، 

أ�صوار قلعة �صهيون. ذرها يف وجهه عند ا

قام اجلمي������ع لقيام زعيمه������م، يرحبون 

بالقادم الذي اأوج�س يف نف�صه خيفة، اأهوؤالء 

هم اجلن الذين حتدثت عنهم اأمه؟ نظر يف 

وجوههم، عيونهم جميعاً ت�صبه عينيه، لي�صت 

مركبة يف وجوههم ب�ص������كل طوالين، نظر اإىل 

اأقدامهم لريى اإن كانت لهم اأظالف كاأظالف 

املاعز، كانت اأقدامه������م عادية كقدمه، ذات 

خم�س اأ�صابع، ماذا اإذن؟

حني دنا منه زعيم القوم، فاحتاً ذراعيه 

مرحب������اً معانقاً، اكت�ص������ف اأن وجهه، ووجوه 

كل املحيطني به، كلها مثل وجهه م�ص������تديرة 

للخلف، عانق������ه الرجال واح������د اإثر واحد، 

الت�ص������قت ال�ص������دور �صدرا ل�ص������در، وظلت 

الوجوه يف اخللف، مل تر عني عيناً، وال الم�س 

أنفاً اأنف ا

أنتم يا عمي؟ - من ا

أنا جدك ال�صابع،  - ل�صت عمك يا ولدي، ا

ر�س واملجد  أنا من ورث لع�صريتك االأ �صمّيك، ا

والفخر

أريد اأر�ص������ا وال جمدا يا جدي،  أنا ال ا - ا

أريد ليلى، وهي ال تر�ص������ى مهراً لها �ص������وى  ا

أي������ن كرامتي يا  ح�ص������ويل عل������ى كرامت������ي، ا

جدي؟

أل������ف ليلى، دعك منها  - لتخ�ص������اأ ليلى وا

وان�������رسف ل�ص������واها، ما اأكرث الن�ص������اء، كلهن 

أي�صاً،  يطلنب الو�صامة وح�صن العبارة، واملال ا

نعام، اأورثتكم  طيان واالأ اأورثتكم الكثري من االأ
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قامو�ص������اً من كلمات الغ������زل تعجز حياله كل 

ر�������س، وه������ا اأنت ق������د ورثت عني  لغ������ات االأ

متانة قامتي وعر�س منكبي، وقوة بط�ص������ي، 

كل واحدة من ه������ذه املورثات تكفي وحدها 

الجتياح ن�ص������اء الدنيا، واأنت ترتكهن جميعا 

وجتري خلف بلهاء تطالبك مبا ال متلك؟ اإن 

هذا حلماقة.

- رحم������اك ي������ا ج������دي، ال اأطي������ان لدي 

أنا واأمي نعي�س على ما ير�ص������له لنا  أنعام، ا والا

اأخي املغرتب.

- بل لديك.. ا�ص������رت عقله������ا بالغزل، كل 

الن�ص������اء ت�صت�ص������لم ملن يجيد الغزل، ولديك 

أ�صعار كل الع�صور. ديوان يحتوي ا

- اأخج������ل من قول الغ������زل لليلى قبل اأن 

اأعطيها �صوؤلها، ليالي ال تريد �صعرا وال ماالً 

وال و�صامة، تريد كرامة.

- دعها واإال حل عليك غ�صبي واأق�صيتك 

عن ن�صبي.

- اأحبها يا جدي.

- اخرج من دياري قبح وجهك.

ترك ف�ص������طاطهم وان�رسف، فعادوا اإىل 

هرجه������م وغنائهم، تركهم حي������ث هم، ظلت 

عين������اه معلقتني به������م، وهو يغذ ال�ص������ري اإىل 

اخللف، العجاج ميالأ �ص������احة الروؤية، وخيال 

ليلى ميالأ �ص������احة فكره، عند جده ال�صابع مل 

يجد حال ملع�صلته، وال التقى باأحد من ملوك 

�صفر، فاأين يبحث؟ اجلن يف هذا الليل االأ

توغل يف الغبار، م������دى روؤيته ال يتجاوز 

م�ص������افة خطوته، تابع ال�ص������ري حت������ى تعبت 

مفا�صل ركبتيه من حركة غري معتادة، ا�صتدار 

على عقبيه وراح مي�صي ب�صكل �صحيح، لكن 

جمال نظره �ص������ار خلفه، فكر: حني ينق�ص������ع 

العجاج �صي�ص������رتي مراآتني كمرايا ال�صيارات، 

أو يثبتهما على حزامه،  يحملهما يف يدي������ه، ا

ل������ريى من خاللهم������ا مواط������ئ قدميه، حني 

مام. مي�صي مرتاجعا نحو االأ

¥µ
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- كان من الوا�سح اأن هذا الِقدر �سينفجر يوماً ما.

وىل يتعاركون ويقتلون ويدمرون،  يام الأ - مر عام وما زالوا بنف�س �س������هوة الأ

أنهم لن ي�سبعوا. يبدو ا

أ�سفاه على لبنان. - وا ا

هلية غري مفهوم. يقولون �سيئاً  �سا�س������ي لهذه احلرب الأ - ما زال املحّر�س الأ

ما اليوم، ت�سحو يف ال�سباح فت�سمع �سيئاً اآخر.

❁❁

ò
كاتب لبنان.

العمل الفني: الفنان ج�رج ع�صي.

❁

بوغو�ص �سنابيان

ترجمة د. نور� �أري�سيان

غنيـة)1( قو�س قزح الأ
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- اجتماع������ات، اجتماعات... وهل حتل 

مور باالجتماعات؟ االأ

- يعلنون عن هدنة. فتقول اأن كل �ش������يء 

انتهى، ولكن بعد �شاعة يتاأججون اأكرث.

- انغم�شت كل الدول املتاخمة والبعيدة، 

زمة  والكب������رية منها وال�ش������غرية يف ه������ذه االأ

يجاد حل لها، لكن العقدة بقيت عقدة. الإ

… -
- يقال اإن البابا ي�شلي من اأجل لبنان.

أ�شفاه على لبنان. أ�شفاه .. وا ا - وا ا

- هذه لي�شت حياة التي نعي�شها، فلينت�رص 

طراف وننتهي. اأحد االأ

- حينها ينتهي لبن������ان حقاً وننتهي معه 

نحن. اإن انت�شار طرف ما يف بلد مبني على 

أ�ش������ا�س التعددية يحمل بداخله بذور الق�رص  ا

بال �شك.

- لتنتهي فقط حدة ال�شالح.

- يجب التخوف من الق�رصية املتاأتية من 

أ�شواك ال�شك  انت�ش������ار طرف ما، حيث تنمو ا

والتج�ش�س والو�شاية واملالحقات.

- ل������ن يتمكن لبنان من ا�ش������تعادة وجهه 

ال�شابق.

- من املمكن اأن يتعر�س بلد ما للهزات، 

ولكن������ه يعود جم������دداً ليجد مكانه الرا�ش������خ 

بتجارب القرون.

- ميوت كل يوم ع�������رصات النا�س. تدمر 

حي������اء. علينا اأن نكون متفائلني  البيوت، واالأ

كثرياً لن�صدق معجزة اإعادة البناء.

- يخّمن املوؤرخ������ون مقاربات بني تاريخ 

وا�صتنتاجاتهم  الطبيعة،  وظواهر  ال�ص������عوب 

لي�صت خاطئة. فال�صيل املارق مير، والينبوع 

�صلي يّخر جمدداً. االأ

عم������ال متوقفة. وتنهمر القنابل من  - االأ

م������ر على حاله،  جهة اأخرى. اإذا ا�ص������تمر االأ

خر  ف�صيموت البع�س و�ص������يتحول البع�س االآ

اإىل بوم اخلراب.

أيامنا ال�صوداء هذه، قال امل�صيحيون  - يف ا

وامل�صلمون ب�صوت واحد اإن البلد لي�س فقط 

أي�ص������اً. وقد  أنتم تنتمون اإليه ا لهم، بل قالوا ا

ع�ص������نا طيلة فرتة ن�صف قرن هنا كمواطنني 

ن اأتت اللحظة التي �صنتحمل  مت�صاوين. واالآ

فيها ب�صجاعة ح�صتنا من العذاب.

- تواجدن������ا هن������ا ال معنى ل������ه. اأتدري 

كيف يتمت������ع النا�س يف اأمريكا، وماذا يكتبون 

أم������ريكا. اإذا ا�ص������تمر احلال  قاربه������م من ا الأ

هكذا لن يبقى اأحد هنا. اأ�ص������اًل ، الكثريون 

غادروا.

- �ص������م�س لبنان ال تخم������د، والباقون لن 

يتيتموا.

- اإين ال اأرى هن������ا ما مينح حياتي قيمة 

ن. بعد االآ

- البلبلة املوجودة تبدو اإىل حد ما عاقبة 
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اقتُطعت  فارغة  اأرواح 

من التاريخ.

- م������اذا منل������ك يف 

هذا اجلهنم كي ندافع 

عنه ؟

-كرامتنا، اعتبارنا. 

يف النهاية، نحن �صعب، 

غجر.  جمموعة  ول�صنا 

اأن  �ص������حيحاً  لي�������س 

خرين  نعت������رب وط������ن االآ

مرعى عادياً. هذا لي�س 

�صحيحاً.

- وملاذا �ص������نخاطر 

بحياة باأكملها من اأجل 

مفاهيم جمّردة ؟

- اإن املّدِم������ر ه������و 

خذ  الأ متعالية  نف�ص������ية 

كل �صيء دون خطر.

- لي�س هناك خمرج. يجب التفكري ببلد 

اآخر.

- ال يوج������د من ي�ص������األك م������اذا تفعل، ال 

البارحة وال اليوم، ال يوجد من ي�صاألك كيف 

تعي�������س، ال البارحة وال الي������وم. ال يوجد من 

ي�ص������األك ماذا تفكر، ال البارح������ة وال اليوم. 

علين������ا اأال نف������رط بهذه احلري������ة احلّية يف 

م�صاجرة موؤقتة بني اأخوين.

… -

… -

حد، اليوم ال�صابع والثالثون  اليوم هو االأ

لعودتي اإىل هنا، وكل يوم ذات ال�ص������يء، ذات 

راء وذات  خب������ار والنقا�ص������ات وتب������ادل االآ االأ

التعليق������ات والتاأرجح������ات واالزدواجي������ات. 

لقد �ص������لت حركة املدينة، ويلتقي يف غرفتي 

طباع واملجاالت،  أنا�س من خمتلف االأ امل�صتقلة ا

كبار وباأعمار متقاربة، و�ص������باب �ص������اعدون، 
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أ�ص������داء، و�ص������عفاء وغرب������اء، ونقا�س  وقدوة ا

جديد وتخمينات، وفر�ص������يات مبهمة ه�صة، 

وعلى وترية منتظمة منذ �ص������اعات ال�ص������باح 

وحتى امل�صاء.

ن  اأتى امل�صاء كابو�صاً مرة اأخرى، ولكن االآ

روح������ي تختل������ج كزهرة ندي������ة تفتحت حتت 

�صم�س ال�ص������باح. بعد قليل �صوف اأذهب اإىل 

بيت »ناريني« و�صوف من�ص������ي اليوم باأكمله 

معهم، كما فعلنا عدة مرات. بعد ف�صاء اأكرث 

أ�صبوعني التقيتها يف  من ع�رس �صنوات، قبل ا

ال�ص������وق بجانب خالتها الت������ي كانت زميلتي 

حينها. وذهبنا مبا�رسة اإىل بيتهم يف )الدورة( 

الحت�صاء القهوة.

أيته يف  ال تفارقن������ي تلك اللحظة وم������ا را

الدقائ������ق التالية. كم كان������ت احلياة خمتلفة. 

ن �ص������قة وا�ص������عة حتت ت�رسفهم،  ميلكون االآ

أنني تعرفت عليهم يف غرفة واحدة. اأما  اإال ا

»ناريني« التي كانت تاأتي اإىل املدر�صة اأحياناً 

مع خالتها فقد اأ�صبحت �صبية جامعية، متيل 

اإىل امل�صاءلة، �ص������كلها جميل وت�صج باحلياة. 

أ�صعر كمن عاد من  عندما ابتعدت عنها كنت ا

نزهة غنية باملفاجاآت، متحم�صاً وع�صبياً.

بعد الليلة امل�ص������وؤومة، نزلت ويف خميلتي 

�ص������ور معّزية تتعلق بذلك اللق������اء، واأخذت 

اجلري������دة الفرن�ص������ية وع������دت اإىل جان������ب 

املذياع.

»النريان على اجلبهات كافة« هكذا كتبت 

اجلريدة حتت عنوان كبري، وكانت االفتتاحية 

تلخ�س املرحلة اجلديدة من املاأ�صاة. 

ح�صاءات الر�صمية، قتل 513  »ح�صب االإ

�صخ�ص������اً وجرح 823 اآخرون خالل املعارك، 

وق�ص������ف القنابل الذي جرى يف 48 �ص������اعة 

خرية«. االأ

ل������ف وثالثمئة  وبينت ال�ص������حيفة اأن االأ

ربع������ني لي�������س عدد البوؤ�ص������اء  والواح������د واالأ

الكامل، فالذين �صقطوا قرب خط النار بقوا 

ح�صاء. خارج االإ

رقام امل�صجلة، كانت املاأ�صاة  اإىل جانب االأ

امل�ص������ورة على كامل م�ص������احة ال�ص������فحات 

الثانية والثالثة حمزنة. ن�صاء واأطفال و�صيوخ 

وقعوا بر�صا�س الر�صا�س وقنابل بعيدة املدى 

نقا�س. أو اأخرجوا من حتت االأ ا

ن�رست اأخبار املذابح، و�ص������ورة لعائلة من 

خم�صة اأفراد، واأخرى �صبعة، الرجل وزوجته 

وخم�صة اأوالد، خم�صة…

خبار التي تذاع كذلك معتمة. وكانت االأ

ومثلها الطوافات يف اجلو.

طلقات �صماء.

انتقلت اإىل ال�رسفة.

ق������رب اجل�������رس ال������ذي يبع������د مئتي مرت 

عني، وعل������ى درج مركز ال�رسطة املتاخم له، 

طراف، دب �ص������جيج  ويف ال�ص������وارع على االأ
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امل�صلحني، وكانت ت�صمع طلقات نار من حفر 

غري معروفة .

اأحاطني عذاب داخلي. كان هذا املنظر 

�صاعات.  فكار منذ يومني عرب االإ يرت�صم يف االأ

ول من عملية  يتم جلياً التح�ص������ري للف�صل االأ

جديدة.

دخلت وبحزن متنام، و�صعت قهوة ثانية 

على النار. دّوي اأقوى جعل اجلو م�ص������طرباً 

وتبعه وابل م�صتمر من طلقات النار. وفجاأة 

ب������داأت جلبة على طريق طرابل�س. �ص������ياح. 

و�ص������يمفونية ماأ�ص������اوية من ال�������رساخ. ظهر 

ال�صبان الذين كلِّفوا بحماية احلي، مرتجلني، 

وبع�صهم يف ال�صيارة باملكربات. 

»انتباه، انتباه، مينع منعاً باتاً الظهور اإىل 

ال�صارع وال�رسفات. انتباه انتباه«.

مل يب������ق الكثري من النا�������س على الطريق، 

والباق������ون اأجفل������وا الهثني مييناً وي�ص������اراً. 

وللتو اأفرغ������ت ال�رسفات. ا�صتع�ص������ي فقط 

وامر.  عل������ى املتجمعني اأمام الفرن اإطاعة االأ

أف������رغ اأحد امل�ص������لحني ر�صا�ص������ة يف الهواء،  ا

أم������ر باإغالق الفرن ف������وراً. فدخل منتظرو  وا

زقة اجلانبية وهم ينظرون اإىل  اخلب������ز يف االأ

اخللف.

خّيم هدوء �صاغط.

أ�ص������ي جمدداً من ب������اب ال�رسفة  مددت را

املفتوح ن�ص������فه، وبكاء م������ن دون دموع خنق 

حنجرتي هذه املرة. منتظرو اخلبز، �ص������يوخ 

ون�ص������اء واأوالد ع������ادوا بعد م������رور املنذرين 

وجتمعوا اأمام الفرن املغلق.

اأمام الفرن املغلق.

الفرن املغلق..

- ما هذه البلبلة؟ �صمعت �صوت »نايري« 

عرب الهاتف.

- ظاهرة طبيعية. قلت بغري اهتمام.

أنا خائفة. امتد ال�صوت. - ا

تاأخ������ر هذه املرة رد فعلي الذي �ص������يبدد 

خوفها. 

- تكلم، قل �صيئاً. ا�صتكملت مت�رسعة.

- ما يل نف�س وال قلب.

أي�صاً لقلبك؟ - ماذا ح�صل ا

و�صفت ما راأيت، و�رسحت م�صهد منتظري 

اخلبز، وتفرقهم وعودتهم وانتظارهم املبتغى 

حتت اخلطر اأمام الفرن املغلق.

- الفرن املغلق؟

- نعم، الفرن املغلق.

�صمع �صوت قوي من اخلارج، واأعقبه وقع 

اأقدام املهرولني. اأطلقت ر�صا�صة جديدة يف 

الهواء.

كانت »ناريني« ت�ص������مع اإ�ص������ارات احلدث 

عرب الهاتف، وكنت اأف�رس لها اال�ص������تفهامات، 

لكنها كانت با�صتمرار تذكرين بوعدي لق�صاء 

حد معهم. يوم االأ
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- ممنوع اخلروج. هذا ال ميكن.

ا�ص������تكت »ناريني« م������ن التدافع املفاجئ 

الذي �صمم النهار، وا�صتكت من النا�س الذين 

أنيناً موجعاً، كررت  يوؤججون احلرب. اأطلقت ا

اأمنيتها اأن اأفعل ما بو�ص������عي، غاب ال�صوت، 

اإمنا �رسخ������ترْ يف قلبي الزم������ة جديدة. »ال 

تنتظرين������ي اليوم، ال تنتظريني، فاليوم قلبي 

فرن دون خبز، دون خبز«.

البارحة، مل يك������ن املحاربون حانقني اإىل 

لف،  هذا احل������د وجتاوز عدد ال�ص������حايا االأ

لكن ماذا �ص������يكون عدد احل�ص������اد اجلديد 

وقد ب������داأت عالم������ات الغ�ص������ب مبكرة اإىل 

هذا احلد. اإن خرق تقاليد بداية القتال يف 

املغي������ب وتوقفها يف الفج������ر كان ينذر الليلة 

املقبلة بروؤيا مرعبة.

هج������وم دون توق������ف على )ت������ل الزعرت( 

– »ال م������كان لكم يف �ص������درنا« اأعلن اأحدهم 
من اجلانب.

مقاوم������ة عني������دة على )ت������ل الزعرت( – 

اال�صت�ص������الم غري موجود يف قامو�صنا – اأ�رّس 

خر.  خر من اجلانب االآ االآ

هك������ذا يف النهار، وهك������ذا يف الليل، كل 

يام وكل الليايل �صيطانية، طوال ال�صهر بني  االأ

نارين، اإطفائيات �رسيعة، �ص������فارات �صيارات 

�صعاف متزق القلوب، ماأ�صاة الزجاج، �صور  االإ

تظهر الدمار..

أي������ت فيما بعد �ص������اباً م�ص������لحاً يحر�س  را

بقرب الفرن، ال اأحد حوله.

- ماذا حل مبنتظري اخلبز يا ترى؟

طفال الذين يتوقون اإىل  - ماذا قالوا لالأ

اخلبز؟

طفال ما قيل لهم؟ - كيف اأدرك االأ

أم������ل اأن اأعي�س يوماً  فتح������ت عيني على ا

يعّدل الليل القاطب، ولكن تنّك�س كل �ص������يء، 

أ�صود. يوم اأحد ا

يف ال�صحن قطعة خبز من بقايا البارحة. 

و�صعتها على الطاولة لكن يدي مل تذهب اإىل 

وراق املكومة على الطاولة،  فمي. خلطت االأ

أته  واأخ������ذت بيدي جمدداً الكت������اب الذي قرا

موؤخراً. عقد خميفة م������ن الهجوم والهزمية 

والف�صيحة  والوح�ص������ية  والت�ص������تت  والتنقل 

ندريه مورافيا.  تغلي بها رواية )ت�صوت�صارا( الأ

ت قدحاً من الع������رق، ومتددت على  ثم م������الأ

ال�رسير. مع كل دوي كان الكتاب ينغلق، ومع 

كل �صفحة تنغلق كانت تنفتح �صفتاي. كانت 

ال�صفحات التي قمت بالتاأ�صري عليها لقراءة 

ثانية تنقلب عبثاً اأمام عيني، وحتى املقاطع 

امل�صار اإليها �صابقاً كاأنها اأحيطت بال�صباب، 

بينما لهيب رئتاي يوقد ج�صدي.

تخدرت.

اإنه الليل.

�صفل: - َمن هناك؟ من االأ
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ال�صوؤال التايل باللغة العربية: - مني؟

وحاالً �صوت تلقيم ال�صالح. 

أنا من احلارة، اأرمني.. - ا

من �صارع طرابل�س امل�صهور بفي�س املارة 

حتى الفجر وبهجته، ويف �صاعات الليل ومع 

ن هذا احلوار  �صيارات تن�رس املوت، ي�صمع االآ

طي������اف املبتعدة  فقط. يتبادله �ص������بابنا واالأ

بهذه الكلمات املقت�صبة واملرتع�صة:

- َمن هناك؟

- مني )بالعربية(؟

ومع الليل املتقدم ت�صارعت وترية القنابل 

�صعاف  واأخذت �صفارات املطافئ و�صيارات االإ

متزق الو�صيلة ب�صكل اأ�رسع.

»انتب������اه، انتباه - �ص������معت من جديد من 

داخ������ل �ص������يارة جوالة – منطقتنا معّر�ص������ة 

للق�صف ال�ص������ديد بالقنابل. تعليمات النادي 

ر�صية  عدم اخلروج واللجوء اإىل الطوابق االأ

روقة. انتباه، انتباه«. أو االأ ا

نذار رن الهاتف.  وقبل انتهاء �ص������دى االإ

كانت »ناريني« من جديد، تقرتح اإر�صال ابن 

�رساع اإىل بيتهم. عمها ب�صيارة واالإ

- بيتنا اآمن اأكرث، ولدينا مكان نخ�ص�صه 

لك، موؤكد تعال. من الوا�ص������ح اأن الق�ص������ف 

أ�صده و�صي�صتمر حتى ال�صباح. �صيكون على ا

�صحيح اأن الق�صف �صيكون �صديداً، وعلى 

أ كذلك، وغرفتي املتزعزعة  أية حال فقد بدا ا

لي�ص������ت حممية بطابق علوي وال �صفلي، لكن 

االقرتاح مل يرق يل. مل يكن اخلوف هو �ص������بب 

ع������دم خروجي وال ال�ص������جاعة الت������ي كانت 

تدفعني اإىل العناد، ال اأدري ما ال�صبب، رمبا 

بال�ص������ة بداخلي يقول يل ابق، ال  كان اأحد االأ

تتحرك من مكانك..

بيدي »ت�صوت�ص������ارا«، ج������ددت القدح وال 

أية مرة كنت قد كررتها، ومتددت على  اأدري ا

ال�رسير من جديد.

وقع �صاروخ مدوي على ال�صاحة املفتوحة 

يف احل������ي املقابل، وتداخلت كل ال�ص������بكات 

الكهربائية القريبة لتربق كال�صاعقة. 

ظالم.

أ الطفل يف البيت املال�ص������ق ي�رسخ.  ب������دا

�صمعت اأ�صوات اأهله املوا�صية. »اإنه ال �صيء، 

ال تخف«.

أ�ص������مع تقريباً ال�رساخ نف�صه طوال  كنت ا

الليل، وما يتبعه من وعود اأهله، ال حول لها 

وال قوة: »ال تخف«.

أ�صعلت �صمعة. ا

ين تخوف من احتمال حريق.  مالأ

ته  وجدت دل������واً يف زاوية املطب������خ ومالأ

بامل������اء. اأفرغت عل������ى العتبة �ص������لة القمامة 

تها باملاء. ومالأ

تها  جمع������ت ال�ص������حون ال�ص������غرية ومالأ

باملاء.
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اأتت عربة مدرعة من جهة اجل�رس، هزت 

البيوت على ال�صفني وتوجهت نحو ال�رسق.

نب�ص������ت ع������ن ظلمة اخل������ارج م������ن باب 

ال�رسفة.

وقع اأقدام مت�صللة لظل ما.

التوى �صجيج تلقيم م�صد�س اأحد ال�صبان 

احلرا�س يف الزاوية.

ويف اللحظة نف�صها تردد يف قلبي �صدى 

مان  غنية قدمية ت�ص������دح بهدير االأ جديد الأ

أيها الفدائيون«.  والعزة واحلزن، »ا

كان كل واح������د م������ن احلرا�س ال�ص������بان 

يف لي������ل يطفح باخلط������ر، ويف هدوء ذهني، 

ي�صّخ�س ال�ص������جعان اجلدد يف اأمة ع�صفت 

عمال ال�ص������جاعة يف ما�صينا القريب.  بها االأ

لهة، حماة القرى  أيها الفدائيون، اأن�صاف االآ ا

واملدن واملناطق يف العوا�صف.

أم������ام �ص������يل من  ويف و�ص������ط خمتل������ف وا

�ص������ل  ن �ص������ور طبق االأ خط������ار، اإنه������م االآ االأ

متيقظون وبوا�صل. وكاأن القنابل التي متطر 

ال تعنيه������م، فهم قلق������ون فقط عل������ى حياة 

خرين.  االآ

أيام عديدة وقع اأحدهم بر�ص������ا�س  قبل ا

اأعم������ى، فقال������وا: على طري������ق الواجب. يف 

الليلة قبل املا�صية، اأخذ �صاروخ غريه، قالوا: 

على طري������ق الواجب. رفاقه������م متواجدون 

ن، عل������ى مقرب������ة م������ن هنا،  �ص������فل االآ يف االأ

وقد �ص������يطروا عل������ى جميع نق������اط املنطقة 

ويحر�ص������ون بحزم، مفتونون بالعمل املكلفني 

به. ي�رسخون »ال تخرجوا«، وهم يرف�ص������ون 

أيها الفدائيون اأحبابنا. الدخول، ا

اخرتق������ت قطعة قذيفة من جانب البحر 

نافذة ال�رسفة وانغم�صت يف ال�صقف.

غبار.

أع������دت اله������واء �ص������احلاً لال�صتن�ص������اق  ا

باملن�صفة.

رذذت املاء بكفي على وجهي.

مزق �رساخ الطف������ل النائح احلائط مرة 

اأخرى.

يف البعيد، ا�ص������تد ق�ص������ف القنابل اأكرث، 

وتذكرت اإحدى ال�صطور التي اأ�رست اإليها يف 

»ت�صوت�ص������ارا«، بحثت عنها ووجدتها: »وكنت 

أيتها القنابل احلبيبة«. وكنت  اأقول لنف�صي:« ا

أيتها القنابل املجيدة«. وكنت  اأقول لنف�صي: »ا

أيتها القنابل الذهبية«. اأقول لنف�صي: »ا

ولك������ن يف ه������ذه املع������ارك املندلعة هنا 

خ������وة، واملعارك متاخم������ة للمدينة،  جتد االأ

يف و�ص������طها، والقنابل ال ترحم اأحداً، كانت 

طفال والن�صاء وال�صيوخ. ال، مل تكن  حت�صد االأ

لة التي حتمل اال�ص������م نف�ص������ه هي ذاتها،  االآ

يط������ايل للقناب������ل كان ي�رسخ يف  واملعن������ى االإ

داخلي بطريقة معكو�صة:

أيته������ا القنابل  »وكن������ت اأقول لنف�ص������ي: »ا
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أيتها  أق������ول لنف�ص������ي: »ا البغي�ص������ة«. وكن������ت ا

أيتها  القنابل اللعينة«. وكنت اأقول لنف�صي: »ا

القنابل الكريهة«.

على اجلبهات، ومع ا�ص������تداد الق�ص������ف 

تزايد دوي ال�ص������واريخ الذي يرجف املوتى، 

�صطح وال�صوارع  وتتالت االنفجارات على االأ

املتاخمة.

انتقل������ت اإىل املطب������خ املح�ص������ن بحائط 

ر�س،  اإ�صايف واحد، رميت ال�صجادة على االأ

أ�صندت ظهري اإىل الزاوية. كانت الرطوبة  وا

قد اآذت ذلك الق�صم من ال�صقف ب�صكل اأخف 

م������ان. بوم...  – وهذا ومي�������س اأمل اآخر لالأ
اإنها املرة ال�ص������ابعة، ويف مكان اأقرب. رائحة 

أوامر �صارمة. بوم... ال اأحد  الغبار احلادة. ا

يتحرك من مكان������ه. بوم... ب������وم... بوم... 

ال تخف يا �ص������غريي. بوم... ب������وم... بوم... 

طبق������ات جديدة م������ن الغب������ار. التف دخان 

خان������ق. ب������وم ... كم واح������دة اأطلقت. ظالم 

وبريق وزفرات و�ص������جيج و�ص������قوط الزجاج 

الفاجع، و�رساخ و�صيحات و�صيول نارية...

)2(
- اأ�صبحِت »يريفان«...

ماذا ؟

)3(
أنِت »يريبوين« .. - ا

�رسبت ج�صدي باجلدار.

ن�صبت �ص������معي اأكرث. هذا لي�س هذياناً. 

كان������وا كله������م حقيقي������ني، القناب������ل والغبار 

واحلريق ورائح������ة الدخان وفزع �ص������يارات 

�صعاف وال�ص������يارات الع�صكرية، واإنذارات  االإ

غنية الذي ي�ص������يل من  احلرا�������س، وهدير االأ

ذلك ال�صو�صاء املبهم كان حقيقياً.

أن������ِت »اآين«  أن������ِت »تف������ني« اجلدي������د، ا - ا

)4(
اجلديدة ..

ذاعة، وال من  غنية تبث من االإ مل تك������ن االأ

ا�صطوانة، كانت تنبعث من حناجر متاأججة، 

من حفرة بيت بيني وبني اجل�رس، مع هيجان 

�صوات، �صوت فتيات رقيق و�صوت  متعدد االأ

�ص������بان رخيم، اأغني������ة جماعية متنح احلياة، 

بعذوبة فائقة، قو�س قزح ينفتح على �ص������يول 

رة.  مدمِّ

- يف قلوبنا نداء الدم..

أتخي������ل املغنني وكن������ت اأرى فتيات  كنت ا

جميالت و�ص������بان �ص������خمني، كلهم اأعلى من 

غنية  جنحة االأ اللحظة، �ص������لّموا اأرواحه������م الأ

ّخاذ الذي ينب�س فيها.  وا�صت�صلموا للحلم االأ

- ولدينا بعد اأماين كثرية غري مكتملة..

غنية ي������ا ترى، َمن ذّوب  َم������ن بداأ هذه االأ

مغ������زى كلماته������ا بروحهم، َم������ن دفعهم كي 

ين�������رسوا هذه الرَبكة عل������ى احلي املعذب يف 

الظالم اجلهنمي.

أ�صئلة  أت�صاءل، وال اأجد اجلواب. وتتكوم ا ا

جدي������دة على �ص������ابقاتها، - َمن اأجربين على 

م، َمن اأخرجني  البق������اء يف هذا البيت امله������دَّ
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هك������ذا من �صخ�ص������يتي الرتابية، َمن وجدين 

أ�ص������تحق هذه الهب������ة املفاجئة، يا اإبلي�ص������ي  ا

الداخلي، يا عزيزي.

غني������ة، لفتت انتباه������ي مفاجاأة  وم������ع االأ

اأخرى، هدوء، �ص������وت اختفى يف ال�ص������جة 

امل�ص������تمرة للقذائف والق�ص������ف وال�صفارات 

�ص������عاف، بكاء الطفل املنقطع.  و�ص������يارات االإ

أم تعّرف  هل خلد لنوم تعب يف تلك اللحظة؟ ا

غني������ة، وطوقت نغماته������ا احلميمة  على االأ

مان؟ وما اأدراين؟ كان من ال�صعب  روحه باالأ

يف تلك اللحظة اخلرافية حتديد م�ص������ادر 

�صوات ال�صاكتة، وغري ال�صاكتة التي تتابع  االأ

انفجارها ب�ص������دة متعادلة... بوم… اأمنيات 

غري مكتملة... بوم... لدينا املزيد... بوم... 

بوم... املزيد... املزيد.

رمني املعا�رس بوغو�س �ص������نابيان من جمموعته الق�ص�ص������ية  غنية( ق�ص������ة للكاتب اللبناين االأ )قو�س قزح االأ  -1

هلية يف لبنان، �صدرت يف بريوت عام 1983. بعنوان )تقاليد الفقراء(، كتبت خالل احلرب االأ

)يريفان( عا�صمة جمهورية اأرمينيا. وهذه مطلع اأغنية اأرمنية م�صهورة )املرتجمة(.  -2

وراردية 782 ق.م. 3-  )يريبوين( مدينة اأرمنية قدمية يف الفرتة االأ

4-  )تفني( عا�صمة اأرمينيا يف القرون الو�صطى. و)اآين( مدينة اأرمنية قدمية كانت عا�صمة مملكة البقرادونيني 

عام 961 م. 

الهوام�ش

¥µ
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دوني�س ومعه عندما �لتقيته من �أجل  ألتقط بع�س �ل�صور لأ حر�ص������ت �أن �

أنا عندما غادرت دم�صق متوجهاً �إىل جبلة مل  �مل�صد�قية عند ن�رش �حلديث، و�

�أكن متيقناً من لقاء �أدوني�س وحو�ره، من ر�أى �ل�صورة قال: لقد كرب �أدوني�س... 

يا �هلل كم فعل به �لزمن... تنبهت عندها �إىل �أن �أدوني�س �صار �صديق �لزمن 

أر�ه ذلك �ملخلوق  أنني كنت � أنني جل�صت معه �صحابة ليل طويل �إل � بد، مع �
و�لأ

أَر يف �أدوني�س �أي ترهالت،  �جلميل و�لنبيل و�ل�ص������ادق و�لطفل و�ملفكر... مل �

كاتب وناقد واأديب �ص�ري.

العمل الفني: الفنان وفاء كريدي.

❁

ò

مابعد �حلو�ر مع �أدوني�س

د. �إ�سماعيل مروة

❁
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أنه بحاجة  أ�ش������عر � أ�ش������نانه، ومل � أتنب������ه �إىل � مل �

�إىل عملي������ات نفخ وجتميل، وكل ما �ش������عرت 

به –وب�ش������دق- �أن �أدوني�س �خت�رص �جلمال 
و�لفكر على ل�ش������ان ود�خل جمجمة... لكن 

خرون نظري مل �أملك �شوى  عندما لفت �لآ

قول: نعم لقد كرب �أدوني�س،  أتابعهم لأ �أن �

و�ش������تان بني �لكرب �ل������ذي عنيته و�لكرب �لذي 

أنني عندما �أردت  عنوه... ي�ش������هد �أ�شدقائي �

أتركه  أريد �أن � ود�ع �أدوني�������س عانقته ومل �أكن �

لعل جمال كربياء فكره يعديني... كان �أجمل 

م������ا يكون عندما حتدث عن �آخر ما قر�أ من 

كتب. 

بداع: األق الإ

ترك �أدوني�س �ملجال للحروف و�لكتب �أن 

تن�رصب يف فكره وروحه...

ترك �ملجال للحرية �لفتاكة �أن تعمل فيه 

وتتحرك كيفما �شاءت...

�شعر�ته �ل�شائبة �لعابثة �لفو�شوية تتحرك 

�أمام ناظريه، تطري يف �لهو�ء، مي�شدها بيديه 

ليرتكها �ش������ائبة وغري منتظمة... مل يلجاأ �إىل 

أو ترتيبها كما يفعل �ملت�شابون،  �شبغ �شعر�ته �

بهار ما يكفي، ول يحتاج �إىل �أي  ففيه من �لإ

نوع من �لتجميل �لرجويل، بل ياأنف �أن يلوث 

أنه �شيجد �شعوبة يف  أ�شه، بل �أزعم � بيا�س ر�

�أن يحجب �شعر�ته وفكره �أي �شيء.

قالوا يل: هرم اأدوني�س...!

أره هرم������اً، ولكنن������ي عندما �ص������معت  مل ا

كالمهم ب������داأت اأح�ص������ب، فوج������دت عقوداً 

ر�س،  ثمانية يجول به������ا اأدوني�س كل بقاع االأ

أو  ال يحمل حب������ة دواء، وال ميتنع عن طعام ا

�������رساب... كم متنيت ل������و اأن من حتدث عن 

هرمه كان موجوداً معي ليعرف اأي �ص������خ�س 

هذا اأدوني�س...! ثمانية عقود بهمة ال�صباب 

أ�صتطيع اأن اأكون بر�صاقته  وحركاتهم... ليتني ا

أنه  أ�صعر دون اأن اأرى ا أنا اأ�صغر من بناته، وا وا

اأكرث ر�صاقة وو�صامة من جميع اأقرانه الذين 

اليغادرون �صالونات التجميل.

مل يحتج اأدوني�س اإىل نفخ و�صد كما يفعل 

القبيحون داخاًل وخارجاً.

مل ميار�������س فوقي������ة ي�ص������تطيعها، وغ������ريه 

خرين. مار�صها بعد اأن �رسقها من االآ

نفخوا ونفخوا...

لكنهم مل ي�ص������لوا اإىل اجلم������ال الثمانيني 

عند اأدوني�س املمتلئ فكراً و�صعراً وحرية.

�ص������اء اأن يكون اأدوني�س كم������ا هو بجمال 

جمل يف  طبيع������ي وتط������ور مرحلي ف������كان االأ

ع�رس غطاه القبح وال�صغار!!

م������ن حقهم اأن يحقدوا عليه وقد ك�ص������اه 

الزمن هيبة وجماالً و�صحة!
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اإنكار ماال ينكر!

 بحث������ت طوي������اًل ع������ن ردود للمثقف������ني 

فكار عادة، فما  البارزين الذين يت�صدون لالأ

وجدت رداً �ص������وى بع�س ما جاءين �ص������فوياً، 

أته مما و�ص������ل ينال  وجّل م������ا �ص������معته وقرا

ال�صخ�س اأكرث من حديثه عن الفكر، ينطلق 

من امل�صلمات التي يرف�صها اأدوني�س والفكر 

أ النقا�س من  الذي ميثله، وكنت اأمتنى اأن يبدا

أو يزداد  نقطة عقلية يفرتق فيها املتناق�صون ا

الق������رب بينهم، والغريب اأن بع�ص������هم انطلق 

من منطلق ديني اإ�صالمي اأو م�صيحي يحاول 

اأن ينكر ما قدمه اأدوني�س من طروحات، بل 

أنا ابن البيئة ذاتها،  وبع�ص������هم كتب ليقول: ا

أع������رف اأدوني�������س... ومن ثم انه������ال عليه  وا

وعلى �صخ�ص������ه، وكاأن امل�ص������كلة يف املناق�صة 

ألهذه  تكمن يف اأن يكون اأحدهم ابن البيئة!! ا

الدرجة انحدر الفكر والنقا�س لياأخذ طبيعة 

مناطقية جغرافية اأو مذهبية لينح�رس حق 

اأحدهم يف النقا�س ح�صب انتمائه؟!!

م�س جاء ذكر اأحد امل�صلحني املتنورين  باالأ

�ص������مع اأحدهم يقول: هو غري ما  العامليني، الأ

ت�صمعون منه!!

م�س �ص������معت اأن عدداً من املتنفذين  وباالأ

ناق�صوا اأمر اأحد املثقفني املتنورين، واأل�صقوا 

نه ال ينتمي اإليهم!! به ما لي�س فيه الأ

أثناء ن�رس حوار اأدوني�س الذي ا�صتمر  ويف ا

�ص������هرين �ص������معت من اأ�ص������دقاء كرث: ما لك 

دوني�س؟! والأ

أ�صهل ال�صيغ، وبع�صهم  هذا ال�صوؤال هو ا

أك������ن اأدوني�ص������ي الهوى  اّته������م وكاأنن������ي اإن مل ا

دبي واالنتماء املناطقي لي�س من  واملذهب االأ

أ�ص������هد بقامته املديدة  أو ا حقي اأن اأح������اوره ا

املديدة!!

غياب اأدوني�ض وبروز اأ�صباه املثقفني

اإن الكارثة الت������ي يعانيها جمتمعنا تتمثل 

يف غياب �صمة اال�ص������تماع والنقا�س العلمي، 

فال������كل يتكلم معاً، والكل يع������رف، والنقا�س 

غائب لعدم ثق������ة اأو خوف، واإخف������اء الراأي 

خ�صي�ص������ة جمتمعية حتى بني املثقفني، ويف 

ظل هذا الغياب غري املربر لال�صتماع واحلوار 

أرباع  والنقا�س �صيطفو على ال�صطح اأن�صاف وا

ألقاب املفكر والفيل�صوف  املثقفني،ويحملون ا

لقاب املجانية!! ويف حقيقة  وغري ذلك من االأ

لق������اب لي�س اأكرث  مر اإن �ص������احب هذه االأ االأ

من ل�������س ياأخذ عبارة من هن������ا واأخرى من 

هناك م�ص������تغاًل بعدنا عن القراءة والنقا�س، 

وم�صتغاًل جهاًل يحيط بحياتنا من اجلوانب 

كافة. ويلجاأ الفيل�ص������وف املزعوم اإىل �ص������يء 

م������ن الت�ص������الح م������ع التوجه������ات ولي�س مع 

املجتمع، فتارة تراه دين������ي النقا�س، واأخرى 

علم������اين النقا�س، وثالثة قوم������ي التوجه، بل 
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وي�رسف وهو ال������ذي بال توجه على توجهات 

قومية...!!

ما كان لهوؤالء اأن يخرجوا من قعر البئر 

لي�صبحوا طواوي�س لو كنا ن�صمع ونناق�س.

اأدوني�������س ومن������ذ بداياته �ص������احب توجه 

واحد وروؤية واحدة.

كان باإمكانه اأن يجامل يف حديثه املوجه 

اإىل ال�صوريني، لكن مل ي�صاأ اأن يكون اإال هو.

كان باإمكاين اأن اأ�ص������دم اأكرث يف حواري 

أنا  �ص������وهه، وا كرمه ال الأ مع������ه، لكنني جئت الأ

العارف مبجتمعنا وقدرته على االفرتاء من 

أدناه������ا، لذلك قدمته  اأعلى امل�ص������تويات اإىل ا

باأمانة ومبا ينا�صب املتلقي...

اأعجبت باأدوني�س واأحببته، و�صاأ�صعى اإىل 

أراد لي�س  لقائه يف كل زيارة اإىل �ص������ورية اإن ا

حباً بفكره واأدبه وح�صب، بل اإعجاباً ب�صخ�س 

عا�س كما هو، مل ي�ص������َع اإىل اأي ت�صويه فكري، 

ومل يتجمل باأي �صبغة �صعر ناهيك عن النفخ 

وال�صد الذي ميار�صه الكثريون.

�ص������األني اأحد اأ�ص������دقائي: ما ق�صتك مع 

اأدوني�س؟

اإنها ق�صتي مع ال�صدق الذي اأبحث عنه 

أ�ص������عر باأن لنا قيامة على راأي  واأفتقده، وال ا

مارل������ون براندو يف ظل غياب ال�ص������دق يف 

أرباع واأخما�س  التعبري عن الذات، و�ص������يبقى ا

املثقفني فال�صفة العرب ويهمل اأدوني�س!!.

ال�طنية بعيدًا عن التجديف

أتعلم كل ي������وم، وما من يوم  أنني ا أزع������م ا ا

أو كتابة  اأقدم������ت في������ه على تدري�س ح������رف ا

ح������رف اإال و�ص������عت التعلم واالكت�ص������اب اأول 

�ص������يء يف قائم������ة متطلباتي، وه������ذا القول 

أو التوا�ص������ع فاأنا ل�صت  لي�س من باب الزهد ا

بقى بعيداً  كذل������ك، بل من باب ال�������رسورة الأ

ع������ن الزهد وما ماثله... لذا قراأت ذات يوم 

اأدب اأدوني�س ونقده وفكره فاأعجبت بجانب 

أ�صت�ص������غ  وخالفت جوان������ب، وللحق فاإنني مل ا

راء، وبقيت على م�ص������افة من  الكثري م������ن االآ

أدبية، ولكن  منطقة اأدوني�������س، اأحرتمه قامة ا

مور كذلك حتى التقيت  اأخالفه... وبقيت االأ

طول يل  بال�ص������اعر الكبري وكانت جل�صتنا االأ

مع اأديب و�صاعر وناقد فاكت�صفت كم خ�رست 

من ب������اب ال�������رسورة، فعلى الرغ������م من كل 

ما ق������راأت وجدتني بعيداً ع������ن دواخل هذا 

أنني  أنني اكت�صفت ا الفكر وتالفيفه واأعرتف ا

الاأعرف الكثري عن هذا الفكر الذي ال ميكن 

حاطة  تناوله كتلة ناق�ص������ة، بل الب������د من االإ

بجوانب������ه كافة، وهنا اأف�ص������ل ب������ني االنبهار 

أدبه، فروؤيتي مل تتغري  بال�صخ�س ولقائه وبني ا

نتيجة االنبهار، فما وجدته من كم احلرية مل 

اأجده لدى كثريين من الذين يّدعون احلرية، 

خر مل اأجده  وم������ا وجدته من اإميان بح������ق االآ

أو املتدينني على ال�ص������واء،  ل������دى الليرباليني ا
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م������ن  وجدت������ه  وم������ا 

اهتمام بق�صايا النا�س 

مل اأجده لدى املهتمني 

بال�ص������وؤون  واملعنيني 

وم������ا  االجتماعي������ة، 

وجدت������ه لدي������ه م������ن 

للخط������اأ  جمابه������ة 

وو�ص������وح يف الروؤي������ة 

اأي  ل������دى  اأج������ده  مل 

فريق...

انتباه������ي  لف������ت 

ما و�ص������لني من ردود 

املوؤيد  فمنه������ا  فعل، 

والذي ي�صد من اأزري، 

ومنه������ا املعار�س الذي مي�ص������ك عبارة ويبني 

عليها اأوهاماً من التجديف، ويوكل لنف�ص������ه 

مهمة اكت�ص������اف دواخل فكر اأدوني�س ويحدد 

غاياته!! 

لكن ما خل�صت اإليه خطري...

بحثًا عن حراك

آ�ص������نة، فما  نح������ن نعي�س يف مياه ثقافية ا

أق������ل بكثري من احلديث  دار ح������ول احلديث ا

أو  وحماوره، ومثل هذا احلدي������ث ملن وافقه ا

خالف������ه من املفرت�س اأن يث������ري زوابع اإيجابية 

أثبت  من احلوار، لكن ذل������ك مل يحدث! مما ا

بالدلي������ل اأن اأدوني�س اأكرب من موافقيه الذين 

ال ميلك������ون القدرة عل������ى جماراته، واأكرب من 

خمالفيه الذين ال ي�صتطيعون مقارعة الكلمة 

بالكلم������ة، بقدر م������ا يعملون على ا�ص������تثارة 

الراأي العام �ص������د احلديث و�صاحبه وحماور 

اأدوني�س!!

أ�ص������ري الي������وم اإىل فكرة واح������دة مل يقف  ا

عنده������ا الكث������ريون، وهي ال������دواء احلقيقي 

ن�صان  �صبح االإ ملع�صالتنا، ولو وقفنا عندها الأ

عندنا اأكرث منطقية وم�ص������وؤولنا اأكرث وعياً... 

)التدين ق�ص������ية فردية �رسورية( اأو �رسورة 

فردي������ة، ولو اأمعن������ا النظر يف ه������ذا الطرح 

ن�صان،  ميان فردي وخا�س باالإ دركنا اأن االإ الأ

ح������وال مهما كان  وال ي�ص������مح بحال م������ن االأ
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أو املذه������ب اأن يتم التعميم جمتمعياً،  الدين ا

ولو عا�������س كل منا هذه القناعة بني الفردية 

واملجتمعية حلاف������ظ على منظومته القيمية 

واملجتمعية معاً دون اأي ت�ص������ارب، ولنجونا 

من ت�ص������لط املتدينني الذي������ن يربطون الدين 

بال�ص������لطة، وجنونا من تع�ص������ف ال�صلطويني 

الذي������ن يقاومون لغايات �ص������لطوية اأي قيمة 

فكرية وين�صبونها اإىل التدين والتع�صب!!

ما طرح������ه اأدوني�س لي�س حديث مثقفني 

فق������ط، وال ين������درج حت������ت اإط������ار التنظري، 

أنا اأردت من خالل������ه اأن اأقّرب  وما قدمت������ه ا

طروحاته للقارئ وال�صارع، واأظنني جنحت، 

ولكن الذين يريدون املناق�صة قلة، فامل�صوؤول 

فرح بكر�صيه واملتدين ي�ص������عى اإىل التطويب 

ر�س ال يعني  امل������زدوج، والذي يجري على االأ

�صنة حتيط  القلة القادرة والفاعلة... املياه االآ

بنا ولن تفيدن������ا كل عمليات التجميل للوجه 

كرث قبحاً. القبيح والفكر االأ

¥µ
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يعد احلا�شوب اأهم اخرتاع عرفته الب�رصية منذ فجر التاريخ، ومل ي�شهد ع�رص 

من الع�شور التقدم التكنولوجي الذي �شهده هذا الع�رص يف جماالت متعددة، 

م������ن اأهمها الثورة الهائل������ة التي حدثت يف تكنولوجيا االت�ش������ال واملعلومات، 

والتي متثلت يف ا�شتخدام احلا�شوب، وتوجت اأخرياً ب�شبكة املعلومات الدولية 

نرتنت، ومل يقت�رص ا�ش������تخدام احلا�ش������وب على ق�شايا االت�شال فح�شب بل  االإ

أ  هن������اك ا�ش������تخدامات عديدة ل������ه ويف مقدمتها العملية التعليمي������ة، فقد بدا

باحث �ص�ري.

العمل الفني: الفنان م�صطفى �صايف.

❁

ò

لكرتوين مفهوم التعليم الإ

وجمالت ال�ستفادة من تقنياته املعا�رصة

وهدان وهدان

❁
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النظ������ام التعليم������ي ياأخذ �ص������يغاً جديدة يف 

م�ؤ�ص�صاته، وم�ص������امينه، وجماالته وو�صائله، 

واأ�صبح التعليم امل�صتمر )مدى احلياة( مطلباً 

�رضورياً، ويحاول التعليم  

ا�صتثمار التقدم الذي حدث يف تكن�ل�جيا 

كرث  مر االأ االت�ص������االت واملعل�مات، اإال اأن االأ

اإث������ارة ه� تاأ�ص������ي�س تعليم متكام������ل وه� ما 

أو االفرتا�ص������ي،  لكرتوين ا ي�ص������مى بالتعليم االإ

أ�صاليب التعلم ورفع اإنتاجية  من اأجل تط�ير ا

أنه اأ�صبح مطلباً  املعلم والطالب، وخا�ص������ة وا

للتعلم والتعليم امل�صتقبلي، ومن هنا يجدر بنا 

همية اأن نقدم  مر على هذه الدرجة من االأ واالأ

هم م�صطلحاته،  لكرتوين والأ تعريفاً للتعلم االإ

كما نتعرف على جماالت اال�صتفادة منه، مع 

لكرتوين يف تعليم  ت�ص�ر ال�صتخدام التعليم االإ

أبرزها ما يلي: وتعلم العل�م ومن ا

- اإدارة عملية التعليم باحلا�ص�ب.

- التعليم املعتمد على احلا�ص�ب.

لكرتوين. - الكتاب االإ

- التعلم ال�ص������م�يل باحلا�ص�ب من خالل 

لكرتوين.  نرتنت والربيد االإ االإ

كرث �صي�عاً هي اال�صتخدام   والطريقة االأ

ال�صم�يل والتعلم التكاملي باحلا�ص�ب، وهذا 

لكرتوين،  نرتنت والربيد االإ يتم من خ������الل االإ

واال�صتخدام ال�صم�يل للحا�ص�ب تعلم مفت�ح 

أي�ص������اً تعلم  وم�ص������تمر م������دى احلي������اة، وه� ا

م�ص������مون النجاح، ويذكر اأن الطالب الذين 

مل يحققوا النجاح يف ظ������ل التعليم النظامي 

وكانوا يكرهون الدرا�صة حققوا جناحاً عند 

نرتنت، كما وجد  ا�صتخدامهم احلا�صوب واالإ

اأن بع�������س الط������الب يف هذا املج������ال وغريه 

يتعلمون العلوم والريا�صيات وحل امل�صكالت 

فكار، وهذا  ع������ن طريق املحاكاة وابت������كار االأ

أّن الكثرَي من الط������الب قادرون على  يظه������ر ا

النجاح يف العلوم وغريها من املواد الدرا�صية 

يف بيئة اال�صتخدام ال�صمويل للحا�صوب وعرب 

لك������رتوين، حيث اإنهم  نرتن������ت والربي������د االإ االإ

ج������راءات التعليمية  يتمكنون من ت�ص������كيل االإ

�صاليبهم اخلا�صة يف التعليم �صواء  املنا�صبة الأ

داخل املوؤ�ص�صة التعليمية اأم خارجها، و�صبكة 

أب�ص������ط تعريف  أو الكتاب احلي يف ا نرتنت ا االإ

لها ت�ص������م جمموع������ات عاملية من م�ص������ادر 

املعلومات للحكوم������ات واجلامعات واملعاهد 

ومراك������ز البح������ث العلم������ي، وال نبالغ حني 

نق������ول اإن جمال الرتبي������ة والتعليم من اأجنح 

نرتنت خ�صو�صاً  املجاالت التي دخلت عامل االإ

م������ا ي�ص������مى بالتعليم الذات������ي، عندما بداأت 

الكثري من املوؤ�ص�صات الرتبوية والتعليمية يف 

نرتنت، وتتميز  تقدمي خدماتها عرب �صبكة االإ

هذه املوؤ�ص�ص������ات بتنوع املحتوى العلمي الذي 

تطرح������ه، مع مراع������اة م�ص������تويات املتعلمني 

أ�صلوب عر�صها ملحتواها العلمي،  واختالف ا
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وعدد منها تقدم خدماتها جماناً، وهذا بحد 

نرتنت  ذاته يظهر الدور الذي تلعبه �صبكة االإ

يف ال������دول الت������ي تهت������م بن�������رس التعليم على 

امل�ص������تويات كافة، ولعلَّ اأهم ما مييز �ص������بكة 

نرتن������ت قدرتها على التعام������ل مع امللفات  االإ

أم امل�صموع  أنواعها �ص������واء املقروءة، ا بجميع ا

أم املرئي بق�ص������ميه الثابت واملتحرك  منه������ا، ا

وهو ما يعرف بتقنيات الو�ص������ائط املتعددة، 

وي�ص������تطيع ع�ص������و هيئة التدري�س اال�صتفادة 

من املواقع الرتبوي������ة التعليمية املنت�رسة على 

ع������داد ملحا�رساته  نرتن������ت يف االإ �ص������بكة االإ

اليومية، كما ي�صتطيع اأن يحقق النمو املهني 

فكار واخلربات عن طريق  من خالل تبادل االأ

خرين يف خمتلف بقاع  نرتنت مع االآ �صبكة االإ

ر�س. االأ

أو  لكرتوين ا وميكن النظ������ر اإىل التعليم االإ

أنه نوع من التعليم يعتمد  االفرتا�ص������ي على ا

لكرتونية يف  عل������ى ا�ص������تخدام الو�ص������ائط االإ

واكت�صاب  املعلومات،  وا�ص������تقبال  االت�ص������ال 

امله������ارات بني املعلمني والطالب واملوؤ�ص�ص������ة 

التعليمي������ة، ورمب������ا بني املعلمني واملوؤ�ص�ص������ة 

التعليمية، وهناك عدة م�صطلحات ت�صتخدم 

بالتب������ادل وميي������ل البع�������س اإىل ا�ص������تخدام 

لكرتوين بدالً من التعليم  م�صطلح التعليم االإ

نه تعلي������م يعتمد على  االفرتا�ص������ي، وذلك الأ

لكرتونية فهو تعليم حقيقي ولي�س  الو�صائط االإ

افرتا�ص������ياً، كما اأن نتائج هذا التعليم توحي 

بوج������ود تعليم حقيقي رمب������ا يواكب التعليم 

أنه ال ي�صتلزم وجود مبان  املعتاد، على الرغم ا

أو �ص������فوف درا�ص������ية، بل اإنه يلغي املكونات  ا

املادية للتعليم، ويرتبط هذا النوع من التعليم 

لكرتونية و�ص������بكات املعلومات  بالو�ص������ائل االإ

نرتنت التي اأ�صبحت  أ�صهرها االإ واالت�صاالت وا

لكرتوين، وتعد تقنية  و�صيطاً فاعاًل للتعليم االإ

نرتنت حديثة اال�ص������تخدام وهي تفيد كال  االإ

من املعلم واملتعلم، يف النمو املهني واملعريف، 

كادميي والتح�ص������يل العلمي  ويف النم������و االأ

نرتنت يف  للمتعلم، وميكن اال�ص������تفادة من االإ

تي: جمال الرتبية ب�صكل عام باالآ

لك������رتوين، فم������ن  1- خدم������ة الربي������د االإ

خالله يتم اإر�صال الر�صائل وقواعد البيانات 

نرتنت  ي م�ص������تخدم لالإ والربام������ج، وميكن الأ

اأن ير�ص������ل وي�ص������تقبل الر�ص������ائل من واإىل اأي 

م�صتخدم اآخر.

2- تقوم العديد من اجلامعات يف العامل 

نرتنت كم�صدر هام من  با�ص������تخدام �صبكة االإ

م�ص������ادر التعليم، فاأ�ص������بح اأكرث الطالب ال 

يتعلمون ع������ن طريق الكتاب املنهجي املحدد 

واإمنا عن طريق جمع املعلومات احلديثة من 

نرتنت ومن م�صادر متعددة  خالل �ص������بكة االإ

وب�ص������كل متكامل، مم������ا يعزز ثق������ة الطالب 

بنف�صه، ويقلل من وقت تعلمه.
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3- تقوم بع�س اجلامعات بطرح مناهجها 

التعليمي������ة، وامل������واد الدرا�ص������ية على �ص������كل 

�ص������فحات ويب، وباإمكان الطلبة امل�ص������جلني 

فيها ت�ص������فحها وهم يف اأماكنهم ومن خالل 

اأوقات فراغهم اأو وهم يعملون.

4- تواف������ر خدمات جمموع������ات النقا�س 

والتي مت تطويرها لت�صمل خدمات املوؤمترات 

عن بعد والتي متثل و�صطاً ممتازاً للباحثني 

لتب������ادل وجه������ات النظر، وطرح امل�ص������كالت 

البحثية، وكذلك عقد موؤمترات عن بعد من 

دون اإهدار للوقت واجلهد.

5- توافر خدمة الول������وج عن بعد حيث 

ميك������ن الدخ������ول اإىل كمبيوتر بعي������د يف اأي 

نرتنت، فعن طريق ما  مكان من العامل عرب االإ

ي�صمى بالدليل العام الذي يحوي ملخ�صات 

بحاث، واأطروحات الدكتوراه، واملاج�صتري  االأ

التي اأجن������زت يف اجلامعات وميكن الدخول 

اإليها وا�صتعرا�ص������ها وطلب ن�صخة اإلكرتونية 

منها عن طريق خدمة نقل امللفات املعروفة 

اخت�ص������اراً ب�)ftp( كما مت و�ص������ع الدوريات 

والعجالت، وال�ص������حف ب�ص������كل �ص������فحات 

�صاتذة  ويب على ال�ص������بكة، وهذا ما مكن االأ

م������ن متابع������ة ن�ص������اطاتهم العلمي������ة ح�ص������ب 

اخت�صا�صاتهم.

6- تواف������ر خدمة اأنظمة اال�ص������تعرا�س 

أنواع ميك������ن من خاللها احل�ص������ول  وه������ي ا

على املعلومات بطريقة �ص������هلة، وذلك بكتابة 

�صا�ص������ية )world key( فيتم  الكلم������ات االأ

عر�������س املواق������ع التي حتتوي عل������ى امللفات 

املعينة املن�صودة.

خب������ار وم������ن خاللها  7- جمموع������ات االأ

ن�ص������تطيع اأن نتعرف ونتعلم اأي �صيء يجري 

يف العامل.

نرتنت ج������واً تعليمياً  8- توّفر �ص������بكة االإ

آف������اق التعليم مفتوحة،  غري تقليدي ويجعل ا

أو زمان اأو منهج، مما  وغري حمددة مب������كان ا

يعط������ي املتعلمني جواً من التحفيز والتحدي 

ثارة.  واالإ

أك������رث املواد التي  وتعد م������ادة العلوم من ا

لكرتوين يف  ميكن اأن ت�ص������تخدم التعلي������م االإ

تدري�ص������ها، فمواد العلوم تتميز با�صتخدامها 

للمخترب العلمي، حي������ث يتم جمع املعلومات 

مور  واإدخال البيان������ات ومعاجلتها، وهذه االأ

ميك������ن تنفيذه������ا بي�������رس و�ص������هولة، وبوقت 

وتكلفة اأقل با�ص������تخدام احلا�ص������وب، كما اأن 

تعلم اأمن������اط التفكري يحتم������ل اأن يكون اأهم 

ا�ص������تخدام للحا�ص������وب يف التعلي������م، وبه������ذا 

فاإنه يقدم للمتعلم فر�ص������ة لالبتكار وحتمل 

امل�صوؤولية وتقدير الذات، وهذا بدوره يوؤدي 

أ�صلوب حل امل�صكالت لدى املتعلم  اإىل تنمية ا

أه������م اأهداف تعلي������م وتعلم العلوم  وه������و من ا

أ�صلوب  ا التعليمية. ويعد  جلميع امل�ص������تويات 
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حل امل�صكالت اأحد طرق التدري�س 

التي ت�ص������اعد املتعلم على ربط ما 

يتعلم������ه مبواقف احلي������اة اليومية 

ومب�صائل حقيقية تتمثل هنا ب�صوؤال 

ال ميكن حل������ه بطريق������ة مبا�رسة، 

واإمن������ا يتطلب تفك������رياً ومعلومات 

ومهارات �ص������ابقة، لذلك فاإن على 

املعل������م اأن يكون عل������ى دراية تامة 

امل�ص������كالت، ويق�صد  باأ�صلوب حل 

هنا باأ�صلوب حل امل�صكالت طريقة 

طر  تعلم تتحدى البنى املعرفية واالأ

املرجعية املعتادة لدى الطالب من 

خ������الل عر�س م�ص������كلة جديدة يف 

وذلك  التعلمي  التعليم������ي  املوقف 

با�ص������تخدام التفكري العلمي ولي�س 

بالتذكر واال�ص������رتجاع. ويوؤكد عدد 

�صلوب حل امل�صكالت  من الرتبويني على اأن الأ

نف�س خطوات الطريق������ة العلمية يف البحث 

أ�صلوب حل  واال�صتق�ص������اء، وميكن ا�صتخدام ا

امل�ص������كالت يف التدري�س با�ص������تخدام التعليم 

لكرتوين من خالل:  االإ

− تقدمي امل�ص������كلة )موقف يثري الت�صاوؤل( 
ب�صورة �صوؤال مفتوح النهاية على اأن تكون من 

واقع احلياة اليومية للطالب.

− �ص������ياغة امل�صكلة ب�ص������كل قابل للبحث 
والقيا�س.

دوات  جراءات با�ص������تخدام االأ − تنفيذ االإ
والقيا�صات. 

− ت�ص������جيل البيانات وعر�ص������ها ب�ص������كل 
جداول ور�صومات.

− تف�صري البيانات وا�صتخال�س النتائج.
− تقومي اخلطوات املتبعة حلل امل�صكالت 
وتقومي النتيجة النهائية وهنا ي�صل الطالب 

اإىل اإدراك احللول البديلة.

وم������ن خ������الل مراجعة الدرا�ص������ات حول 

لكرتوين، ميكننا و�ص������ع ت�ص������ور  التعلي������م االإ
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لتقنيات هذا التعليم ومدى اال�ص������تفادة منها 

تي: والتي نوجزها على النحو االآ

❁ اأوالً: يتبني من الدرا�ص������ات ال�ص������ابقة 

لكرتوين نوع من التعليم يعتمد  باأن التعليم االإ

لكرتونية يف  عل������ى ا�ص������تخدام الو�ص������ائط االإ

االت�ص������ال وا�صتقبال واكت�ص������اب املهارات يف 

املوقف التعليمي التعلمي، وهو تعليم حقيقي 

أ�صارت  ولي�س افرتا�ص������ياً، وهذا يتفق مع ما ا

اإليه نتائج درا�صة لوي�س.

❁ ثانياً: هناك عدة جماالت لال�ص������تفادة 

لكرتوين يف التعليم ب�ص������كل  م������ن التعلي������م االإ

ع������ام، ويف التعليم اجلامعي ب�ص������كل خا�س، 

أبرزها ا�ص������تخدام �صبكة اإنرتنت، والربيد  من ا

لكرتوين. االإ

❁ ثالثاً: هناك عدة اإ�صكاليات ال�صتخدام 

نرتنت، وقد  لكرتوين وخا�ص������ة االإ التعليم االإ

اأمكن ا�صتخال�صها من خالل ا�صتعرا�س نتائج 

الثقافية  �ص������كاليات  االإ أبرزها:  ا الدرا�ص������ات 

�ص������كاليات االقت�صادية، والفنية  الدخيلة واالإ

التي تتمثل بالتاأهيل وال�صبط وال�صيطرة.

لكرتوين  ❁ رابعاً: ميكن توظيف التعلم االإ

يف تعل������م وتعليم العلوم، حي������ث ميكن تعليم 

التفك������ري وتنميته من خ������الل تدري�س العلوم 

لكرتوين وباأ�صلوب حل  با�ص������تخدام التعليم االإ

امل�صكالت.

¥µ
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ا  نْ�صرُ ������يَِّتها عرُ ������ْمعٌة َكبرَيةٌ يف التَّاريِخ، َيْتَِزجرُ يف �َصْخ�صِ ِلَزْرق������اِء الَيَماَمِة �صرُ

������يَّاِت التَّاريِخيَِّة املَ�ْصهرُورِة، يف  ْخ�صِ نرُ َكثرٍي ِمَن ال�صَّ
احَلقيَقِة ِباخَلَياِل وهذا �َص������اأ

�صالِم، حيثرُ  ������وِر ما َقبَْل الإ �صرُ ًة يف عرُ نْ�ص������اِنّ الَقدمِي، وَخا�صَّ ترُراِثنا العربيِّ الإ

أْو�َص������افرُ النَّا�ِس  نتَ�ِصًا، ومل تَكِن الِكتابَةرُ رائجًة، ِلذا تَْختَِلطرُ ا مل يَك������ِن التَّْدوينرُ مرُ

ْخِيلَِة  راَفِة، وَتتَِزجرُ احَلقائقرُ ِباأطي������اٍف ِمَن الأ وَمزاياهم ِب�َص������َطحاٍت ِم������َن اخلرُ

َبالََغاِت برُ�َصطاِء املرُجتََمِع.  هَماِء ومرُ �صاطرِي الّناِبَعِة ِمَن ِحكاياِت الدَّ
والأ

اأديب وباحث يف الرتاث العربي )فل�صطني(.

العمل الفني: الفنان ج�رج ع�صي.

❁

ò

زرقاء الَيمامة، واحلقيقة

ي َميرْ ح�سن مو�سى النُّ

❁
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 ُ ������َفٌة َغيرْ ررَْقُة �صِ ْرَق���ة: الزُّ م���ا َمعَن���ى الزُّ

ُم������وَدٍة لَ������َدى ُمعَظِم العرِب يف الُع�ُص������وِر  َمرْ

�ٌص  ِ �َص������خرْ زرَْرُق الَعيرْ
نرْ�َص������اُن الأ الَقدمَيِة، والإ

�َصاهُ  بُوٍب يف ُقلوِب ُقَدَماِء الَعَرِب، يَخرْ ُ َمرْ َغيرْ

������راُد، ويَنرِْف������ُر ِمنرْ������ُه النَّا�ُص..َفهَو يف نََظِر  فرْ الأ

 ُ بناِء املُجتََمِع، اإنرْ�َص������اٌن َغيرْ
أ ِفئٍَة وا�ِص������َعٍة ِمنرْ ا

ءٌ ِمَن اللِتَواِء، َميَّاٌل  رْ
َرِتِه �صي تَقيٍم، يف ِفطرْ ُم�صرْ

 َّ َا َرِكَب ال�شَّ ِد والنُُّفوِر، وُربَّ ِللُجُموِح والتََّم������رُّ

َر واللتواَء ِللُو�ُصوِل  َدَم املَكرْ تَخرْ ������َغَب، وا�صرْ وال�صَّ

آِرِبِه. اإىل َما

طياُف  ف������كاُر والأ ������ا نََبَعترْ ه������ِذِه الأ َ ُربَّ

ِ ِمنرْ  زَرِق الَعيرْ َ
�ِص الأ ������خرْ ������وداويَُّة عِن ال�صَّ ال�صَّ

أفرْراِد املُجتََمِع  َرِة ُوُجوِدِه، وِقلَِّة ُروؤيَِتِه، بَي ا نُدرْ

ا يف  ررُْق ن������اِدَرةٌ ِجدًّ ، فالُعيُ������وُن ال������زُّ ّ
العرب������ي

املُجتََمع������اِت العربيَِّة الَقدمَي������ِة، الذيَن يَغلُُب 

َ الَعَرِب  ائُد بَيرْ راءُ. َفال�صَّ مرْ علَيرِْهم الَب�َشَةُ ال�صَّ

و ذاُت اللَّوِن البُنِّيِّ الغامِق.. 
أ ������وُد ا الُعيُوُن ال�صُّ

ُ َفَقليلَُة الُوُجوِد،  أو اخُل�شرْ ررُْق ا ا الُعيُوُن الزُّ مَّ
أ ا

اهَ  ������لِبيَُّة، ُتَ َرةُ ال�صِّ وِمنرْ ُهنَا جاءترْ هِذِه النَّظرْ

َذوي الُعيُوِن الزرِق ِمَن النَّا�ِص.. َففي َحديٍث 

نَّ النَِّبيَّ �َصلَّى اهللُ عليرِْه و�صلََّم قال: )َيْدُخُل 
أ ا

َعلْيُكم َرُجٌل َيْنُظُر ِبَعْيَنْي �َشْيطاٍن، َفَدَخَل 

 .)
)1(

َرُجٌل اأْزَرُق الَعْيِ

������نَِّة  مَل نَق������راأ هذا احلدي������َث يف ُكتُِب ال�صُّ

ٍد  نَّ ِمن عاَدِة النَِّبيِّ حُممَّ
أ هوَرِة، وال نَعِرُف ا املَ�صرْ

لوٍق، ِب�َصَبِب  يِّ خَمرْ
َو اأ نرْ يَنرُْظَر نَظَرًة ُدوِنيًَّة نَحرْ

أ ا

أو لَوِنِهَما،  أو ِل�َص������كِل َعيرْنَيرْ������ِه، ا لَ������وِن بَ�رَسَِتِه، ا

الِقِه النَّبيلَِة، وَمزاياهُ الَعظيَمِة  ولي�َس ِمنرْ اأخرْ

أو يُواِجهُه  أهُ ِباإ�َصاَءٍة، ا نرْ يُ�ص������يَء مِلَخلوٍق مل يَبرَْدا
أ ا

ري َمَكانََة هذا احلديِث  ِبَعَداَوٍة..ثُمَّ اإنَّنَا ال نَدرْ

ِل احَلدي������ِث، العارفنَي ِبَحقاِئِقِه؛  هرْ
أ يف نََظِر ا

َا  مرْ �َص������عيٌف؟ وُرمبَّ
أ ، ا أم �َص������اذٌّ اأهَو �َص������حيٌح، ا

أَحَد  ررْقاَويرِْن ا ِ الزَّ ِ الَعيرْننَيرْ كاَن �َص������اِحُب هاتنيرْ

ِلمنَي  �ُص������وَن على املُ�صرْ الَكَفَرِة الذيَن كانُوا يُنَغِّ

، ويَُدبِّروَن املَكائَد  َحياتَُهم، ويُ�ص������يئُوَن ِلنَِبيِِّهمرْ

حابَِة. واِنِهمرْ ِمَن ال�صَّ خرْ الإ

ررَْقِة، وَمنرْ  ِديِثنَا ع������ِن الزُّ ماالً حِلَ ������ِتكرْ وا�صرْ

ءُ يف ُكتُِب  أُ املَررْ َا يَق������َرا تاُح������وَن لَها، َفُرمبَّ اليَررْ

ررَْقِة(  ������تَقٌّ ِمَن )الزُّ اَق( وهَو ُم�صرْ رَّ نَّ )الزَّ
أ اللَُّغِة، ا

.)
)2(

ِر اَع وذا املَكرْ تَعني )اخَلدَّ

نرْ نَنرُْظَر 
أ ������ِفنَي َعلَيرْنَ������ا ا  نَكوَن ُمنرْ�صِ

رْ
وِلك������ي

نَّ 
أ ������َرى، َفنَذُكَر ا أُخرْ ِللَمو�ُص������وِع ِمنرْ َجواِن������َب ا

ُوا  بَع�َس ُعلَماِء اللَُّغِة، واأهِل التَّف�صرِي، َقدرْ َف�رسَّ

�رُسُ  ِنيََّة، يف ِكتاِب اهلِل املُعرِْجِز:»ونَحرْ
آ ا يََة الُقررْ االآ

ِرِم������نَي يَورَْمِئٍذ ُزررْقا«)�ص������ورة طه: 102(.  املُجرْ

ًيا( وقيَل  َ الُعلَماءُ )ُزررًْقا( مِبَعنَى )ُعمرْ َفَقد َف�رسَّ
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 :)
)3(

هريُ )ثَعلب )ِعَطا�ًصا( وقال َعامِلُ اللَُّغِة ال�صَّ

ترْ ِمنرْ  يُنَُهم ازرَْرقَّ َعرْ
أ نَّ ا

أ ًق������ا –ا َا َمعنَى –ُزررْ )اإمنَّ

يَِة   على االآ
)4(

������اُج جَّ ِة الَعَط�ِس( وَعلََّق الزَّ �ِص������دَّ

������ِوياَء  �صرْ
أ قائ������اًل: )يَنرْ�رُسُهم اهللُ ِمنرْ ُقبُوِرِهمرْ ا

يرْ يَعرَْمورَْن يف 
؛ اأ َرقُّ ُعيُونُُه������مرْ ي������َن، ثُمَّ تَزرْ ُمبرْ�رسِ

 .)
)5(

�رَسِ املَحرْ

ِط ِلَذوي الُعيُوِن  ������خرْ ِ ال�صُّ نرْ نََظَر ِبَعنيرْ ومِمَّ

ُكرّي،  ررِْق، ال�صاعُر �ُصَويُد بُن اأبي كاهل الَي�صرْ الزُّ

������ُمُه )ابرُْن املَُكعرَب  حيُث ق������ال يَهرُْجو َرُجاًل ا�صرْ

بِّي(: ال�صَّ

ــــَن ُمــَكــْعــَبٍ َلـــَقـــد َزِرَقـــــــْت َعـــْيـــنـــاَك يـــا ْب

اأْزَرُق)6( ِم  ــــ�ؤْ ــــلُّ ال ــــَن  ِم ــيٍّ  ــبِّ �ــصَ ــــلُّ  ُك َكـــَمـــا 

حاِب  �صرْ
نرْ اتََّخَذ َمورِْقًفا �ص������لبيًّا ِمن اأ ومِمَّ

ءُ   املُ�صِلُم َجزرْ
ُّ
������اِعُر العربي ررِْق، ال�صَّ الُعيُوِن الزُّ

اِخ(يف َمقرْطوَعٍة �ِصعرْريٍَّة  مَّ أُخو ال�صَّ ار )ا بُن �رسِ

زوَجِة  ِة، املَمرْ َمليئ������ٍة ِبَعواِط������ِف املََحبَِّة واملَ������َودَّ

ِتياِل اأمرِي  �ص������ى على اغرْ ِن واالأَ مِبَ�ص������اِعِر احُلزرْ

 
ٍ
ِرم اِب( ِمنرْ ِقَبِل جُمرْ املُوؤِمن������نَي )ُعَمر بِن اخَلطَّ

نَّ 
أ ة( ويَبرْدو لَنَا ا

أبو لُوؤل������وؤ ، يَُقاُل لَُه )ا جَمو�ِص������يٍّ

: ِ أزَرَق الَعيرْننَيرْ  كاَن ا
َّ
هذا املَجو�صي

ـــْت ـــاَرَك ا ِمــــْن اإَمــــــاٍم، وَب َجــــَزى اهلُل َخـــــرْيً

ِق)7(  امُلـــــَمـــــزَّ دمِي  االأَ ذاَك  يف  اهلِل  ــــُد  َي

َنعاَمٍة َجــَنــاَحــْي  َيــْرَكــْب  اأو  ــَع  َيــ�ــصْ َفــَمــْن 

َبِق ُي�صْ ْمــ�ــضِ  ِبــاالأَ َحـــاَولـــَت  مــا  ـــْدِرَك  ـــُي ِل

ـــُه َوفـــاُت ـــكـــ�َن  َت اأْن  ـــى  اأْخـــ�ـــصَ ـــُت  ـــْن ُك ــــا  وَم

ُمــْطــِرِق)8(  ) الَعنْيِ َبْنَتى)اأْزَرِق  �صَ ْي  ِبَكفَّ

�ص������اًبا ِلَذوي  الَّ يُ�َص������بَِّب َكالمي اإغرْ
أ ررُْجو ا

أ ا

أبنائنا وبناِتنا  نَِة ِم������نرْ ا و املُلَوَّ
أ رِق ا الُعيُ������وِن الزُّ

ثرِْل  ������ُد مِلِ أقرْ�صِ واإخواِننَ������ا، َفَم������ا كنُت –واهلِل- ا

، واأردتُّ  ذلَك، ولكنَّ النُّ�ُصو�َس التي بنَي يََديَّ

 التي 
َ
�رَسرَْحها والُوُقوَف على َم�صاِميِنها، هي

؛ فاهللُ َجلَّترْ َعَظَمتُُه، 
ٍ
وَردرْنا ِمنرْ َكالم

أ قاَدترْ مِلَا ا

وِد  ررِْق، وال�صُّ وَعزَّ �ُصلطانُُه هو خاِلُق الُعيُوِن الزُّ

رِتا�َس على ما َخلََق  ها، وال اعرْ ِ ِ وَغريرْ واخُل�رسرْ

نَّ 
أ ُف �َص������اِغريَن ا اهللُ، وَما َوَهَب، ونُِقرُّ ونَعرَتِ

�َصَن يف ُكلِّ ما َخلََق،  حرْ
َرتُُه، قد اأ  َجلَّترْ ُقدرْ

َ
اهلل

أَي لَنا  أَ.. ونَحُن الَب�رَسَ ال را واأجاَد يف ُكلِّ ما بََرا

������ُكُرهُ  فيَما َوَهَبنَا اهللُ واأعطانا، ونَحمُدهُ ونَ�صرْ

َل ِبها َعلَيرْنا.. ونَحُن ُهنا  على ُكلِّ ِمنرَْحٍة تََف�صَّ

آراِء ُقَدماِء العرِب، التي قد  نَُعلُِّق َفَقط على ا

ِطئًَة يف  تَكوُن ُم�صيَبًة يف بع�ِس اجَلواِنِب، خُمرْ

َف  أَ�صِ أو ا أِقَف ا نرْ ا
أ َرى.. ولََقد اأردتُّ ا أُخرْ َجواِنَب ا

روَحِة،  يَِّة املَطرْ اهَ الَق�صِ ُميُوَل بَع�ِس العرِب، جُتَ

ٍة )َزررْقاء( �َص������َغلترْ 
أ مَترْهي������ًدا ِللَحديِث عِن امرا

ترْ َحيًِّزا يف تَفكرِي  �َصَفحاٍت ِمنرْ تاريِخنا، ومالأَ

َ )َزررْقاءُ 
نا هي ِ ������نا، يف ما�ص������ينا وحا�رسِ بَع�صِ

)
)9(

الَيَماَمِة
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نَّ ِمنرْ ُعلَماِء 
أ واإنرْ�ص������اًفا ِللَحقيَقِة نَذك������ُر ا

َقلِّ مل  َق������َة( اأو على االأَ ررْ تََدَح )الزُّ اللَُّغ������ِة َمن امرْ

يَِق������فرْ ِمنرْها َمورِْقًفا �ص������لبيًّا؛ َفِمنرْ ُعلَمائنا َمنرْ 

أَخُذوا ذلَك  ������َفاِء(. ا ررَْقَة مِبَعنَى )ال�صَّ َ الزُّ َف�رسَّ

بَُة،  ������اِفَيُة الَعذرْ  امِلَياهُ ال�صَّ
َ
ررِْق( وهي ِمَن )ال������زُّ

أبي �ُصلَمى: ِ بِن ا تَ�صهُدوا ِبَقوِل ُزَهريرْ وا�صرْ

ِجـــَمـــاُمـــُه ــــــــا(  )ُزْرًق امَلــــــاَء  َوَرْدَن  ـــا  َفـــَلـــمَّ

ــِم)10( ــَخــيِّ ــَت ِ امُل ــيَّ احلــا�ــرسِ ــَن ِعــ�ــصِ ــْع َو�ــصَ

َم(  ������هرْ ي ال�صَّ
������َل )اأ ورْا النَّ�صرْ َوِمنرْ ذلَك �َص������مَّ

ءُ   اجُلزرْ
َ
َماِح( وهي أ�ِصنََّة الرِّ وا )ا أزرَْرَق، و�َصمَّ ا

َعُن ِبِه(   املَُدبَُّب القاِتُل )الذي يُطرْ
ُّ
َماِمي االأَ

أو  نَّها �َصاِفَيٌة، ا �ِص������نَُّة )ُزررًْقا( الأَ ى هِذِه االأَ تُ�َصمَّ

اِج: رْبَُة بُن الَعجَّ
َفاِء، كما قال ُروؤ �َصديَدةُ ال�صَّ

َرْق()11( ــــــَن)الــــــزَّ ِم ــــَدْت  ــــَ�قَّ َت اإذا  ــى  َحــتَّ

َلـــْق)12( ــنِّ الـــذَّ ــًة كــاجَلــْمــِر ِمــْن �ــصَ َحــْجــِريَّ

أةٌ  را  امرْ
َ
 َزرق������اءُ الَيَماَمِة؟: ه������ي

َ
َمنرْ ِه������ي

َج������ًة يف َقبيلِة  ������ٍم،كانترْ ُمتََزوِّ ِم������نرْ َقبيلَِة َط�صرْ

������م(.  برْن������اِء( ُعُموَمِة َقورِْمها )َط�صرْ
أ َجِدي�������سٍ )ا

م( ويُقاُل  ������ُمها )مَيَاَمُة ِبنُت �َص������هرْم بن َط�صرْ ا�صرْ

ُل اللَُّغِة:  هرْ
أ (. ويَُقوُل ا

)13(
لََها )َزررْقاءُ الَيَماَم������ِة

نَّ 
أ ررْقاِء( يَعنُوَن ِبَذلَك ا )الَيَماَمُة بََدل ِم������َن الزَّ

ررْقاءُ لََقٌب  ������ُمها )الَيَماَمة( والزَّ ةَ ا�صرْ
أ هِذِه املَرا

َر الذي كاَن  ������ٌف لَها.. وقي������َل اإنَّ الُقطرْ أو َو�صرْ ا

( والذي لي�َس بَِعيًدا  أو َجوٌّ يُقاُل لَُه )الَعُرو�ُس ا

ُر   هذا الُقطرْ
َ
ي ، �ُصمِّ

ّ
عن �صاِحِل اخَلليِج العربي

َلِّفنَي 
أِة، وِمَن املُوؤ ������َبًة ِلهِذِه املَ������را )الَيَمامة( ِن�صرْ

أةَ )َعنرًْزا(  ى هذِه املَ������را )كاجلاِحِظ( َمنرْ �َص������مَّ

َماَن بِن عاٍد.  وقال اإنَّها ِمنرْ بَناِت لُقرْ

ِة اإبرْ�َصاِرها،  ُهوَرًة ِبُقوَّ أةُ َم�صرْ كانترْ هذِه املَرا

�صياِء ِمن َم�صاَفاٍت  َرِتها على اإب�َصاِر االأَ يرْ ِبُقدرْ
اأ

برْ�رَسُ 
أ ������ُهوُر )ا بَعيَدٍة، حتَّى ِقيَل ِفيها املَثَُل املَ�صرْ

 ُ ِمنرْ َزرقاِء الَيَماَمِة(. قاَل بَع�ُصُهم: اإنَّها تُبرْ�رسِ

يرْ ما يَُقاِرُب 300 ك 
ِمنرْ َم�ِصرَيِة ثاَلِث لََياٍل )اأ

م( وَقلَّ�َس بَع�ُص������ُهم املَ�َص������اَفَة اإىل َم�صرَيِة لَيلٍَة 

������ا َكثريٌ  يرْ�صً
أ يرْ ما يَُقاِرُب 100 ك م( وهذا ا

)اأ

ديِق. وقد يَكوُن بَعيًدا عِن التَّ�صرْ

وَن ِللتََّعاُمِل م������َع اأخباٍر،  ولَِكنَّنَا ُم�ص������طرُّ

اختَلَط������ترْ فيها احَلقائ������ُق ِباخُلرافاِت، وِمنرْ 

ِخالِله������ا �َص������نُحاِوُل –اإنرْ �َص������اَء اهللُ تََع������اىل- 

بَلَِة هذِه  ائنا الك������راِم اإىل َغررْ الُو�ُص������وَل مَع ُقرَّ

أو اإىل َحَقائَق  خباِر ِللُو�ُصوِل اإىل احَلقائِق، ا االأ

واِب. اأقرب ما تَكوُن اإىل ال�صَّ

������ٌم  رقاءُ؟ وَمنرْ َط�صرْ ������ُكُن الزَّ أيَن كانت تَ�صرْ ا

أَخواِن، �َص������َكَن  ������ٌم وَجدي�������سٌ ا وَجدي�ٌس؟ َط�صرْ

َيترْ  أو الَعرو�ِس( التي �ُص������مِّ ������لُُهما يف )َجوٍّ ا نَ�صرْ

ِميًَّة،  ررْقاءُ َط�صرْ ِفيَما بَعد )ِبالَيَماَمِة( كانِت الزَّ

أبن������اِء ُعُموَمِتها ِمنرْ  لَِك������نَّ َزوَجها كاَن ِم������نرْ ا
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ُم������روِر  وَم������َع   .. َجِدي�������سٍ

������ِمينَي  �صرْ نَّ الطَّ
أ يَّاِم يَبدو ا َ

االأ

ِة عل������ى  ُق������وا يف الُق������وَّ تََفوَّ

عليرِْهم،  و�َصيرَْطروا  َجِدي�ٍس، 

يَّاُم 
َرزِت االأ أفرْ وَحَكُموهم، وا

يُقاُل  َجبَّاًرا  حاِكًما طاِغَيًة 

ٍم( َطَغى  لَُه )عمليُق بُن َط�صرْ

�َصَد،  أفرْ هذا احلاِكُم، وبََغى وا

ِمنرْ  ُعُموَمِتِه  أبن������اَء  ا َفاأذاَق 

الَهَواِن  ِمَن  َجِدي�ٍس �ُصنُوًفا 

ذرْالِل.. وِم������نرْ  ������ِر واالإ والَقهرْ

َدترْها بع�ُس  َمفا�ِصِدِه التي َردَّ

أنَُّه َجَعَل ِمنرْ  ُكتُِب التاريِخ، ا

َب  أو نَ�صَّ نَف�ِصِه )زيَر ِن�َصاٍء( ا

ِلِن�صاِء َجدي�ٍس  اًل  نَف�َصُه َفحرْ

نرْ 
أ ٍر تَُزفُّ اإىل بَعرِْلها، اإالَّ بعَد ا )َفَما ِمن َفتَاٍة ِبكرْ

������بِط ما  ري بال�صَّ .. نَحُن ال نَدرْ
)14(

تَدُخَل عليرِْه

ِق  درْ عاِء، وال نَعرُف َمَدى �صِ ُة هذا االدِّ ������حَّ �صِ

أتَوا ِبِه.. وتَ�ص������تَِمرُّ ُكَرةُ ه������ِذِه احِلكايَِة  َم������ن ا

نرْ 
أ ا ِم..اإىل  ِر والتَّ�َص������خُّ ������ُرِج والتََّطوُّ يف التََّدحرْ

ا َو�َصلوا اإىل  يَطَفَح الَكيُل ِباجَلدي�صينَي.. َفلَمَّ

أَحُد  ذرْالِل، قاَم ا ������ِر االإ هانَِة َوَقعرْ ������ي�ِس االإ َح�صِ

 
ُّ
������ِمي �صرْ ِن انرْتََهَك املَِلُك الطَّ ُعَقالئِهم )وكاَن مِمَّ

أُخِتِه( قاَم ِبَدعَوِة املَلِك وحا�ِصَيِتِه اإىل  ِعررْ�َس ا

َوليَم������ٍة، وَدبََّر م������َع اأفراٍد ِمن َقبيلِت������ِه َمِكيَدًة 

نَّ املَل������َك لَبَّى 
أ ������ِن احَل������ظِّ ا �صرْ ِللَمِل������ِك.. وحِلُ

واِنِه..َفَهبَّ  عرْ
أ عَوةَ، يُحي������ُط ِبِه طائَفٌة ِمنرْ ا الدَّ

اجَلدي�ص������يُّوَن َفَقتَلُوا املَلَك وبع�������سَ اأعواِنِه، 

غَمِة الفا�ِصَدِة.  وَق�َصورْا على الطُّ

������ِميِّ الَقتيِل،  �صرْ أتباِع املَِلِك الطَّ أَح������ُد ا َفرَّ ا

ِلِكها، وكاَن التَّباِبَعُة  ������تَغاَث مِبَ اإىل الَيَمِن، وا�صرْ

اُن  ُكموَن الَيَمَن)ِقيَل اإنَُّه التُّبَُّع َح�صَّ اإذرْ َذاَك يَحرْ
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اِت  ������تَِجريُ املَِلَك ِبَخريرْ َمَع املُ�صرْ ُهُ( َفاأطرْ وِقيَل َغريرْ

الَيماَم������ِة، وثََرواِتها الَوف������رَيِة، وَظلَّ يُِلحُّ عليرِْه 

ِة اآالٍف  أ�ِس ِعدَّ ������تََجاَب، وقاَم عل������ى را حتى ا�صرْ

غاَرِة على الَيَماَمِة. ِمنرْ ُجنُوِدِه ِباالإ

ومَلَّا �َصاَر املَِلُك تُبَُّع على َم�صرَيِة ثالِث لَياٍل، 

ةَ  ُمُه رياُح ابُن ُمرَّ ������تَورَْقَفُه املُ�صتَغيُث ِبِه، وا�صرْ ا�صرْ

ها املَِلُك، َفاإنَّ  ْف اأيُّ ًحا: )َتَوقَّ  نا�صِ
ُّ
������ِمي �صرْ الطَّ

، ُيقاُل َلها  َجًة يف َجدي����ضٍ ْخًت���ا ُمَتَزورِّ َلَن���ا اأُ

ُ َخْلِق الِل َتَعاىَل على  )مَياَم���ة( وهَي اأْب�رَ

ْخ�َض ِمْن َم�شرَيِة َيْوٍم  َها َلَرَى ال�شَّ ُبْعٍد؛ َفاإنَّ

وَليَل���ٍة، واإينرِّ اأَخاُف اأْن َتران���ا، وُتْنِذَر الَقوَم 

.)
)��(

ِبَنا

������َف اجُلنرِْد،  ورَْقَف َزحرْ
أ ������تَجاَب املَِلُك وا ا�صرْ

ًعا  أو َفررْ تَِلَع �َص������َجَرًة، ا نرْ يَقرْ
أ أَمَر ُكلَّ ُمقاِتٍل ا ثّم ا

أَحَد  أَمَر ا ِملُها على َكِتِفِه..َكَما ا ِمن �َصَجَرٍة يَحرْ

كاِت  رُّ نرْ يَ�ص������َعَد َجَباًل، ِلرَيرْ�ُص������َد حَتَ
أ ِرَجاِلِه ا

بيِء(  ِل هذا )الرَّ اجَلدي�صينَي.. َفَدَخلَترْ يف ِرجرْ

أترُْه  ِرُجها، َفَرا تَخرْ ِلِه يَ�صرْ �َصورَْكٌة، َفانرَْكبَّ على ِرجرْ

ِة اجَلَبِل(  أَرى َرُجاًل على ِقمَّ : )ا ررْقاءُ وقالترْ الزَّ

ا  : )اإمَّ ������ِفيِه لَنَ������ا، فقالترْ َفَقال لَها َقورُْمها: �صِ

أو يَنرَْه�ُس َكِتًف������ا( لَِكنَّ َقورَْمها  ������ُف نَعرْاًل، ا �صِ يَخرْ

ترْ َجي�َس تُبٍَّع 
بُوها و�َص������ِخُروا ِمنرْها، ومَلَّا راأ َكذَّ

: قالترْ

ـــَجـــْر الـــ�ـــصَّ َدبَّ  َلــــَقــــْد  ـــــــاهلِل  ِب اأْحــــــِلــــــُف 

ُيـــَجـــّرْ ــا  ــيــًئ �ــصَ اأَخــــــــَذْت  قـــد  ِحــــْمــــرَيٌ  اأْو 

وا يف تَكذيِبه������ا،  ������تََمرُّ لك������نَّ َجدي�ًص������ا ا�صرْ

يَتَِّخ������ُذوا االحِتياَط  ِمنرْه������ا، ومل  ِريَِة  ������خرْ وال�صُّ

رَيَ. لوَب َف�َصبََّحمرْ جي�ُس ِحمرْ املَطرْ

❁    ❁    ❁

ْعر: َذَكرنا  وَرُة َزرق���اء اليَماَمِة يف ال�شرِّ �شُ

َهترْها  ررْقاِء( فيها َحقائُق، �َص������وَّ نَّ �ِص������رَيةَ )الزَّ
أ ا

ياداُت، واحِلكاياُت  املُبالَغاُت واخُلرافاُت والزِّ

�صاِطرِي  ������عِبيَُّة، التي كانترْ تَعتَِمُد على االأ ال�صَّ

������تَلِفُت نََظَر الباِحِث  واخَلواِرِق..لِك������نَّ ما يَ�صرْ

،مل يَِقفرْ يف �َص������فِّ 
َّ
نَّ �ِص������عَرنا العربي

أ ِق ا املَُدقِّ

ررْقاِء  َرِة الزَّ كايَِة ُق������درْ ������نَي املُناوئنَي حِلِ املُعار�صِ

قيَقِة  أو الدَّ �ص������ياِء الَبعي������َدِة، ا على ُروؤيَ������ِة االأَ

برْياين  يَع������ِة املُ������ُروِر، َفهذا النَّاِبَغ������ُة الذُّ وال�رسَّ

اها )َفتَاةَ  نَّ )َزرقاَء الَيماَمِة( و�َص������مَّ
أ يَررْوي لَنَا ا

ا ِمَن احَلَماِم؛  نرْ تَُعدَّ َرفًّ
أ نَترْ ِم������نرْ ا ( مَتَكَّ احَليِّ

أترُْه َفَعَرَفترْ َعَدَدهُ )وهَو يف َحالَِة َطرَياٍن( يف  را

أو  عرِْب اإنرْكاُرها، ا ، وهِذِه �َص������هاَدةٌ ِمَن ال�صَّ اجَلوِّ

َرِة الناِبَغِة، وَما  ها؛ ِب�َصَبِب �ُص������هرْ دَّ الُوُقوُف �صِ

َِة جُمالَ�َصِتِه  ، وَكرثرْ ِ ِرِه النَّريِّ ِقِه وِفكرْ درْ ُعِرَف ِمنرْ �صِ

َمراِء وِعلرَْي������ِة الَقوِم وَمكانِتِه بنَي  ِللُملوِك واالأُ

�ُصَعراِء العرِب..قال النابغُة:
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واْحــُكــْم َكــُحــْكــِم َفــَتــاِة احَلـــيِّ اإْذ َنــَظــَرْت

ـــَمـــِد)16(  الـــثَّ َواِرِد  اٍع،  �ـــــــرسِ َحــــَمــــاٍم  اإىل 

َلــنــا ــا هـــذا احَلــــَمــــاُم  ــَم ــَت ــْي َل قـــالـــْت: اأال 

ـــِد ـــَق َف ــــُفــــُه،  ِنــــ�ــــصْ اأو  َحـــَمـــاَمـــِتـــَنـــا  اإىل 

ــْت ــَب ــــْ�ُه َكـــَمـــا َحــ�ــصَ ــــَف ل ــــاأَ ـــُبـــ�ُه، َف َفـــَحـــ�ـــصَّ

ـــِزِد  َت ، ومْل  َتــْنــُقــ�ــضْ ــِعــنَي مل  ــًعــا وِتــ�ــصْ ِتــ�ــصْ

ـــهـــا ـــُت ـــاَم ـــيـــهـــا َحـــَم ـــــًة ِف ـــــَئ ــــْت ِم ــــَل ــــمَّ ــــَك َف

ــَبــًة يف ذلـــَك الـــَعـــَدِد)17( َعـــْت ِحــ�ــصْ َ واأ�ـــرسْ

�َص������هاَدةُ النَّاِبَغِة ذاُت َقيَمٍة وَوزرٍْن َكبرَييرِْن، 

ُموَقٍة يف  َفهَو �ص������اِعٌر َم�ص������هوٌر ذو َمكانَ������ٍة َمررْ

ًرا، َذكيًّا َح�ص������يًفا،  املُجتََمِع، وكاَن َرُجاًل ُمتَنَوِّ

الِتِه  ًَة وِدرايًَة وَفهرًْما ِمن ِخالِل ِرحرْ اكتَ�َصَب ِخربرْ

َدِة ِلبالِط املُلوِك ِمَن  الَكث������رَيِة، وزياراِتِه املُتََعدِّ

املَناِذَرِة، والَغ�َصا�ِص������نَِة، وِمنرْ ِخالِل ِلقاءاِتِه َمَع 

أكاِبِر النَّا�ِس، وُعَظَماِء املُجتََمِع، فال ِي�صتَطيُع  ا

أو يَ�ُصكَّ  ُف�َصها ا أو يَررْ َعَن ِب�َصهاَدِتِه، ا نرْ يَطرْ
أ أَحٌد ا ا

رقاِء،  ًا ِللزَّ ا ُمَعا�رسِ أنَُّه كاَن اإمَّ ًة وا ِفيها..خا�صَّ

أو لي�َس بَعيًدا ِمنرْ َزَمِنها. ا

اِعِر  ال�صَّ �َص������هاَدةُ   َ
الثَّاِنيُة هي ������هاَدةُ  وال�صَّ

)اأع�َص������ى َقيرْ�س( وهَو ِمنرْ اأهِل َمنُفوحَة ِبنَجد 

التي مل تَكنرْ بَعيَدًة ع������ن اأر�ِس الَيَماَمِة )ِبالِد 

������ًرا َزَمِنيًّا عن َزَمِن  أخِّ رق������اِء( واإنرْ كاَن ُمتَا الزَّ

َدُم ِمنرُْه يف  أقرْ ررْق������اِء والنَّاِبَغِة َمًعا، َفُهَم������ا ا الزَّ

ًدا  مَّ  حُمَ
َّ
ع�َص������ى النَِّبي َم������ِن، َفَقد عا�رَسَ االأَ الزَّ

�ص������لى اهللُ عليرِْه و�ص������لََّم، واإنرْ حالترْ ُظروٌف 

ةَ  ع�َصى يَذُكُر ُقوَّ ..قال االأ
ّ
ما ِمن ِلقائِه ِبالنَِّبي

ررْ�َصلَُه تُبَُّع ِلينرُْظَر 
أ بيِء الذي ا رقاِء ِللرَّ اإبرْ�َصاِر الزَّ

رقاِء: ِمن ِذررَْوِة اجَلَبِل اإىل َم�صاِكِن َقوِم الزَّ

ـــٌف ـــِت َك ــــِه  ــــفِّ َك يف  َرُجــــــــاًل  اأَرى  َقـــــاَلـــــْت 

َنَعا  �صَ ــًة  ـــ اأيَّ َلْهِفي  ــعــَل،  الــنَّ ُف  َيْخ�صِ اأو 

ــْم ــَحــُه ــبَّ ـــا قـــالـــْت، َفــ�ــصَ ــــ ُبـــ�هـــا ِبَ َفـــَكـــذَّ

عا)18(  َ وال�رسِّ امَل�َت  ُيْزِجي  اَن  َح�صَّ اآِل  ذو 

ــاِكــِنــِهــْم ــَتــْنــَزُلــ�ا اأْهــــَل َجـــ�ٍّ ِمـــْن َمــ�ــصَ َفــا�ــصْ

َعا)19(  �صَ َفـاتَّ الُبْنـَياِن،  اِخ�َض  �صَ ُم�ا  وَهدَّ

َدترُْه ُكتُُب التاريِخ.. ع�َص������ى ما َردَّ يَنرُْقُل االأَ

رُز  ا يَخرْ ٍة؛ َفهَو اإمَّ بيَء ِبِدقَّ أِت الرَّ ررَْقاَء را نَّ الزَّ
أ ا

ًما ِمنرْ  ا يَنرَْه�������سُ حَلرْ ������ِلُحُه، واإمَّ ِحذاًء لَُه ويُ�صرْ

ُقوا  َكِتِف �ص������اٍة..لِكنَّ َقورَْمها َخَذلُوها ومل يُ�َصدِّ

تَاَحُهمرْ  ، َفَوَقُعوا يف �رَسِّ اأعماِلِهم، فاجرْ ترْ
ما راأ

ُم������وا ُح�ُص������ونَهم، وَفتَكوا  أه������ُل الَيَمِن، َفَهدَّ ا

 . ِبَذراريِهمرْ

اٍك،  ٍر �َصكَّ هاَدةُ الثَّاِلثَُة ِمنرْ �صاِعٍر ُمتَنَوِّ وال�صَّ

كاِء، واإنرْ كاَن  ُعرَف ِباحَل�َصاَفِة والَفطانَِة والذَّ

يِِّب املُتَنَبِّي  أب������و الطَّ ������ًرا يف َزماِنِه.. اإنَُّه ا أخِّ ُمتَا

َل يف باَلِط �َص������يرِْف  وَّ ������اِعَر االأَ ال������ذي كاَن ال�صَّ

نَّ بَينَُه وبنَي 
أ دايّن، وهذا يَعني ا ولَ������ِة احَلمرْ الدَّ

أربََعِة  َمِن اأكرث ِم������نرْ ا زرق������اِء الَيَماَمِة ِم������َن الزَّ

يب  أبو الطَّ أََقلِّ تَقدي������ٍر.. َعَر�َس ا ُقُروٍن على ا
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ِة ِمنرْ  رقاِء يف َمعِر�ِس �َص������كواهُ املُرَّ ������ِر الزَّ ِلِذكرْ

������كَوى ِمنرُْه،  َزماِنِه الذي كاَن املُتَنَبِّي َكثرَي ال�صَّ

اٌر، يَرَفُع  أنَُّه َزماٌن َغدَّ ������ُفُه ِبا وكاَن َكثرًيا ما يَ�صِ

َب  فيَع.. وكاَن يُكرِثُ نَدرْ ِف�ُس الرَّ الَو�صيَع، ويُخرْ

������ِه العاِثِر.. وانتََقَل املُتَنَبِّي بعَد ذلَك، اإىل  َحظِّ

برْ�َصاِر، وهذا ما  َرِتِه الهائلَِة على االإ ٍر ِبُقدرْ َفخرْ

َدَع������اهُ اإىل ُمَقاَرنٍَة مَع ُقدراِت َزرقاِء الَيَماَمِة، 

�ِص������ِه(  رِتاِفِه )يف َقَراَرِة نَفرْ غِم ِمن اعرْ عل������ى الرَّ

������َبِقيَِّتها..قال  �صرْ
أ ِقها وا ِبُقُدراِتها، واإمياِنِه ِبتََفوُّ

يِِّب: أبو الطَّ ا

ــنــي ــَرَدْدَن ى َبــــْرَي امُلــــَدى َف َ ـــران الــ�ــرسُّ َب

ي ِجْرِمي)20( اأَخفَّ على امَلْرك�ِب ِمْن َنَف�صِ

ــــنــــي نَّ ، الأَ ُ ِمــــــْن َزْرقــــــــــاِء َجـــــــ�ٍّ ْبــــــ�ــــــرسَ واأَ

ِعْلِمي)21( اَءُهما  �صَ َعْيَناَي،  َنَظَرْت  اإذا 

������ِب املُتَنَبِّي اإنَُّه ِب�َص������َدِد  يِّ أبو الطَّ مل يَُق������لرْ ا

رْ نُِردرْ نَحُن َذِلَك  ������ديِق )َزررْقاِء الَيَماَمِة( ومَل تَ�صرْ

نرْ يَقتَِنَع 
أ َردرْنا ا

أ ������ا ا َ ِمنرْ اإيَراِدنا ِل�َص������هاَدِتِه، واإمنَّ

ررْقاِء  َرِة الزَّ ِتَق������اَد النَّا�ِس ِبُق������درْ نَّ اعرْ
أ ُنَ������ا، ا

اوؤ ُقرَّ

������َياِء ِمنرْ َم�َصافاٍت  �صرْ الفائقِة على اإبرْ�َص������اِر االأَ

أذرْه������اِن النَّا�ِس،  ِتقاٌد را�ِص������ٌخ، يف ا بَعي������َدٍة، اعرْ

أَقلِّ  .. والنَّا�ُس على ا ِتالِف ُع�ُصوِرِهمرْ على اخرْ

ًرا  مرْ
أ �ُصوَن على ذلَك، وال يََرونَُه ا تَقرْديٍر اليَعرَتِ

أنرَْكَرهُ،  أَحًدا ا نَّ ا
أ ُق.. ومل نَ�صَمعرْ ا َغريًبا ال يُ�َص������دَّ

و�رَسََّح ِبتَكذيِبِه.. واملُتَنَبِّي لو كاَن لََديرِْه �َصيءٌ 

ا،  أو َرفرْ�صً رِتا�ًصا ا ا واعرْ برَْدى �َص������كًّ
ِمنرْ ذلَك، الأ

َخُر(  راِنِه )هَو االآ أقرْ أنَُّه َمعُروٌف بنَي ا ًة وا خا�صَّ

أثََّر  نرْ يَتَا
أ ������عِب ا ، الذي ِمَن ال�صَّ ������ِر احُلرِّ ِبالِفكرْ

َخريَن ِم������َن الذيَن �َص������َبُقوهُ َزَمِنيًّا،  ِب������اآراِء االآ

ويُوؤِمَن مِبُعتََقداِتِهم.

كيَف كانْت ِنهاَيُة َزرقاِء الَيماَمِة: كانترْ 

ا نََرى ويََرى َكثريوَن  رْ�ِصَفًة، ُرمبَّ
ِنهايَتُها ِنهايًَة ُموؤ

������تَِحقُّ هذِه النِّهايََة املُفِجَعَة..  أنَّها ال تَ�صرْ ِمثرْلنا ا

أر�������سَ الَيماَمِة،  رَيَ ا تََحَم جي�������سُ ِحمرْ ������ا اقرْ َفلَمَّ

تَتََحها  ������ًنا، وافرْ ًنا ِح�صرْ َهاَجَم ُح�ُص������ونَها ِح�صرْ

ًنا واِحًدا،  َجميًعا، و�َص������يرَْطَر َعليرْها، لَِكنَّ ِح�صرْ

������ُن  َظٍة، وهَو احِل�صرْ آِخِر حَلرْ تَنََع َعليرِْه حتى ا امرْ

ال������ذي كانترْ فيِه )َزرق������اءُ الَيَماَم������ِة( ونَفَهُم 

������ِن  نُِّع هذا احِل�صرْ ������َل يف مَتَ نَّ الَف�صرْ
أ ِمنرْ َذلَك ا

ِتعرْ�ص������اِئِه على الَفترْ������ِح، يَُعوُد يف ذلَك اإىل  وا�صرْ

ررْقاِء( ونَ�َصائِحها وتَورْجيهاِتها.. )الزَّ

نٍُّع وِعناٍد،  تُِتَح بَعَد مَتَ َن افرْ لِكنَّ هذا احِل�صرْ

تَتََحُه جي�ُس تُبٍَّع بَعَد ِح�َصاٍر َمريٍر، فانرْتََقَم  افرْ

لَها  نرْ َحمَّ
أ ررْقاِء، بع������َد ا املَِل������ُك )تُبَُّع( ِم������َن الزَّ

ِد  ������ِن، ومَتَرُّ ِتتاِح احِل�صرْ ������ِر افرْ أخُّ وليََّة تَا
َم�ص������وؤ

أبواِب  أَح������ِد ا ِل������ِه، َفَقتَلَها، و�َص������لََبها على ا هرْ
أ ا

أُمَر ِب�َصلرِْبها، َمثََّل  نرْ يَا
أ ������ِن، وَقبرَْل ا هذا احِل�صرْ

َرِة  َخَّ
ِبَها، َف�َص������قَّ َعيرْنَيرْها، َفَوَجَد ُعُروًقا يف ُموؤ
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ُل  ثرِْم������ِد، وُهَو الُكحرْ ًة ِباالإ �ُص������وَّ َحَدَقتَيرِْهَما، حَمرْ

أو  ِل )احَلَجري ا ������َرُف ِبالُكحرْ أو ما يُعرْ ، ا
ُّ
العربي

نَّ راوَي هذا اخَلرَب 
أ ري( ويَبرْدو لَنَ������ا ا ������خرْ ال�صَّ

ثِمِد،  ري������َظ َمزاي������ا االإ ������ُد تَقرْ ������ُه كاَن يَتََعمَّ أنَّ كا

�ص������اَدةَ مِبَفُعوِلِه  آثاِرِه وَفوائِدِه، واالإ ِت������داَح ا وامرْ

اِت������ِه، يف تَقويِة الُق������دَرِة على  وتكث������ري اإيجابيَّ

برْ�ص������اِر، واإذرْكاِء ُقُدراِت الَب�رَسِ على اإدرْراِك  االإ

�صياِء ِمنرْ َم�صافاٍت بَعيَدٍة. االأ

ُمعجم تاج العرو�س )زرق(.   -1

انظر ل�صان العرب )زرق(.  -2

ٌّ �َصيرْبايِنٌّ ِبالَوالِء، ولَد وماَت 
ِو، وهَو َعَربي يى، وهو اإماُم اأهِل الُكوَفِة يف اللَُّغِة والنَّحرْ ُمُه اأحمُد بُن يَحرْ ثَعلب: ا�صرْ  -3

يف بغداَد 200- 291ه�.

َلَّفاِت.
ِو واللَُّغِة ولَد وماَت ِبَبغداَد241- 311ه� لَُه َكثريٌ ِمَن املُوؤ ّي، عامِلٌ ِبالنَّحرْ ُمُه اإبراهيُم بُن ال�رسَّ اُج: ا�صرْ جَّ الزَّ  -4

انظر تاج العرو�س )زرق(.  -5

زدي 324/2. هرة اللغة البن ُدَريد االأَ ل�صان العرب وتاج العرو�س )زرق( وانظر َجمرْ  -6

أبي لُوؤلوؤة. بَُة ا قترُْه َحررْ ق: يُريُد ِجلَد اأمرِي املُوؤِمننَي ُعَمَر الذي َمزَّ دمي املَُمزَّ االأَ  -7

َبنرْتَى: النَِّمُر. اخ، دار الكتاب العربي، حَتقيق قدري مايو �س142. ال�صَّ مَّ ُملحق ديوان ال�صَّ  -8

نَّ ُزرَقَة َعيرْنَيرْها جاءترْها ِمنرْ ِجَهِة 
أ ، ويَبدو ا ِ بَّاَء )َزنُّوبيا( َمِلكُة تَدُمَر كانترْ زرقاَء الَعيرْننَيرْ نَّ الزَّ

أ ������ا يَجُدُر ِذكرُْرهُ ا مِمَّ  -9

 
رْ
ها اليونانيَِّة. وكذلَك كانت )الَب�ُصو�ُس ِبنرُْت ُمنرِْقذ التَّميِميَُّة( التي هاجترْ ِب�َصَبِبها حرُب الَب�ُصو�ِس بنَي َقبيلتَي ُمِّ

أ ا

أَُم ِمَن الَب�ُصو�ِس(. ا أ�صرْ ر وتَغلب، والتي ِقيَل فيها املَثَُل )ا بَكرْ

: كناية عن النُُّزوِل، 
َّ
ي ِة املاِء. َو�َصعرَْن الِع�صِ 10- ديوانه، دار �صادر، حتقيق كرم الب�صتاين �س78. اجِلَماُم: اأعلى جُلَّ

وابتناء اخَليرْمة.

. : مَلََعترْ وبََرَقترْ َدترْ فاء. تََوقَّ َرق: ال�صَّ 11- الزَّ

َيًة(. ًة ما�صِ يرْ َجعرْلُها حادَّ
�ِصنَّة )اأ لَق: حَتديد االأَ َمُة الَيماَمِة َقدمًيا. الذَّ  عا�صِ

َ
ر، وهي َبًة اإىل َحجرْ ِريَّة: ِن�صرْ 12- َحجرْ

13- انظر ُمعجم البُلدان لياقوت احلموي 442/5.

14- انظر تاج العرو�س ول�صان العرب )ميم(.

15- تاج العرو�س )ميم(.

ع. 16- الثََّمُد: املَاءُ القليُل املُتََجمِّ

الهوام�ش
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نرْ يَكوَن 
أ َلٍَّف ِمنرْ �ِصتٍّ و�ِصتِّنَي َحَماَمًة، َفتََمنَّترْ ا

 ُموؤ
ٍ
ترْ َرفَّ َحَمام

نَّ الَفتاةَ راأ
أ 17- ديوان النابغة �س30.. َزَعَم النابَغُة ا

أو( التي يف البيِت الثاين مِبَعنَى الواو )َو(  نَّ ا ا)الأَ أي�صً يرْ ثاَلًثا وثالثنَي( َحَماَمًة ا
������ُف َعَدِدِه )اأ هذا احلماُم وِن�صرْ

وكاَن لََديرْها حمامٌة واِحَدةٌ فاكرْتََمَل الَعَدُد ِبَحماَمِتها ِمئة َحَماَمٍة.

َى. �رسرْ أُ ِلتَكوَن ُقيُوًدا ِلالأَ ا َا تَُهيَّ َكُر ُرمبَّ ِملُها الَع�صرْ َُع: ِحباٌل يَحرْ اَن )َمِلَك الَيَمِن(. ال�رسِّ ان: يَعني التُّبََّع َح�صَّ 18- اآل َح�صَّ

 . ع�صى، دار الكتاب العربي، حتقيق د. َحنَّا نَ�رس احلّتي، �س200. اتَّ�َصَع: َخ�َصَع وَذلَّ 19- ديوان االأ

ُم: اجَل�َصُد. نُي. اجِلررْ كِّ َ ال�صِّ
يٍَة، وهي ُع ُمدرْ ُ اللَّيِل. املَُدى: َجمرْ َى: �َصريرْ 20- ال�رسُّ

21- ديوان املُتَنَبِّي ِب�رَسرِْح العكربي 51/4. �صاءُهما: �َصَبَقُهَما.

¥µ
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هذه ال�س������طور عزيزي الق������ارئ هي مقدمة عمومية، اأو مدخل لدرا�س������ة 

اأدب غائ������ب طعمه فرمان، واإعادة تقييمه، لي�س ب�س������بب املتغريات الهائلة يف 

جنبي  خا�س������ة  احلياة ال�سيا�س������ية والجتماعي������ة والثقافية بعد الحتالل الأ

نكلو�سك�س������وين  فح�سب، بل وب�سبب عملية التغييب والتهمي�س الثقايف التي  الأ

تعر�س لها غائب طعمه فرمان خالل حقبة طويلة. 

دباء الرو�س الكبار قد اعرتف يوما و�رصح باأننا: ))كلنا  واإذا كان اأح������د الأ

خرجن������ا من معطف غوغ������ول(( فال بد اأن ق�سا�س������ن مبدع������ن يف العراق 

اأديب وناقد عراقي.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

غائب طعمه فرمان

»العمود الثابت« يف الق�صة العراقية

يد الطالل م�ؤ

❁
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أكلوا من  �س������يعلنون يوم� م� معن�ه ب�أنهم قد ا

عث������وك )ع������ذوق( نخلة فرم�������ن وكذلك من 

بقية رواي�ته: وك�ن رطب� جني�.. حلو املذاق، 

أثره الذي ال ميحى يف ت�ريخ الق�س������ة  ت�رك�ً ا

العراقية!!

أ�ستعري من كت�ب  أريد اأن ا يف هذه املقدمة ا

بري�س������ي لوبوك )�سنعة الرواية  ترجمة عبد 

ال�س������ت�ر جواد /دار الر�سيد/ بغداد 1981م 

�������ص64( العب�������رة املخت�رصة الت������ي تقول اإن 

أ�ستعري  فلوبري ))يزود الن�قد بعمود ث�بت((.. ا

هن� هذه العب�رة ال�سغرية ذات الداللة الكبرية 

وا�س������ع�ً خط�ً عري�س�ً حتت �س������فة العمود 

أوؤكد على اأن ))العمود الث�بت((  الث�بت، بل وا

أ�س������ت�ذن�  هي كلمة واحدة ال ت�س������به م� كتبه ا

)علي جواد الط�هر( عن العمود يف الق�سة 

وهو يتحدث عن ق�س�������ص �سديقن� املحرتم 

حمي الدي������ن زنكنة يف �������ص234 من حديثه 

وىل /دار  عن الق�سة وامل�رصحية »الطبعة االأ

ال�سوؤون الثق�فية - بغداد 1987«.

ورغم قلة اطالعي عل������ى النقد العربي 

أ�ستطيع املج�زفة ب�لقول  أنني ا امل�رصي، غري ا

اإن معظم ذلك النقد قد و�سع جنيب حمفوظ 

-ب�س������كل مب��رص اأو غري مب��رص- كعمود ث�بت 

عم�ل الق�س�س������ية التي  يقي�ص من خالله االأ

أو بعده )من  كتبت يف زمن جنيب حمف������وظ ا

قب������ل جم�يلي������ه( خ��س������ة ب�لن�س������بة لثالثيته 

أ�صباب  أو ا ال�صهرية التي رمبا كانت من دواعي ا

منح هذا القا�س املبدع جائزة نوبل. 

ول مرة،  ن جائ������زة نوبل اأعطي������ت الأ  والأ

ديب عربي ذراً للرماد يف  خر مرة، الأ ورمبا الآ

العيون كما يقال -مع تقديرنا لهذه اجلائزة 

ن  حياء، والأ نه������ا ال متنح لغري االأ الكبرية- والأ

أ�صتطيع  غائباً قد مات يف زمن التغييب، فال ا

أ قلياًل واأمنح  بقلمي املتوا�ص������ع غري اأن اأجترا

غائب طعمه فرمان �صفة ))العمود الثابت(( 

يف الق�صة العراقية، بحيث ميكنني من هذا 

الثبات اأن اأقي�س املتحرك: كم يبعد عنه هذا 

أو ذاك؟! ما الذي طراأ على الق�ص������ة  املبدع ا

العراقية منذ ذل������ك الزمان.. ما مدى اأوجه 

ال�ص������به واحتمال اال�صتعارة والتنا�س اأو حتى 

متثل وا�ص������تلهام تلك الرواي������ات ؟! اإىل اأخر 

هذه الت�صاوؤالت والقيا�صات التي ال تغيب عن 

أنا اأقراأ حتى من جتاوزوا ))فرمان((  ذهني وا

ميال؛ اإذ اإن �ص������ريورة احلياة  بالعديد من االأ

�ص������ريورة جدلية حية تقدمية با�ص������تمرار ال 

ميكن اأن تثبت عند حدود مبدع واحد خالق 

أو �صك�ص������بري اأو  حت������ى واإن كان هومريو�������س ا

بلزاك ودي�صتويف�ص������كي اأو هولدرن و�صتندال 

اأو غريه������م م������ن بناة العامل على حد و�ص������ف 

�صتيفان زفايج!! 

 وهك������ذا ميكننا الق������ول اإن ثمة روايات 

عديدة قد كتبت منذ )جالل خالد( ملحمود 
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اأحم������د ال�ص������يد، واإن الكثري م������ن النقاد قد 

أثنوا على تلك الروايات، وقد ا�صتمل كتابي  ا

ول درا�ص������ة خا�ص������ة عن ق�ص�������س الرواد  االأ

م������ع الرتكيز على رواي������ات )ذو النون اأيوب( 

ورواية )جمنونان( لعبد احلق فا�ص������ل.. غري 

اأن الرواي������ة العراقية اجتهت اجتاهاً جديداً 

واأخ������ذت منحى حديثاً مذ ن�رس غائب طعمة 

وىل »النخل������ة واجلريان«  فرم������ان روايت������ه االأ

خرية  بداعي������ة برواياته االأ واأنهى حيات������ه االإ

)ظ������الل على النافذة، اآالم ال�ص������يد معروف، 

املرجتى واملوؤجل،  املركب... اإلخ(. 

 ال تعن������ي �ص������فة الثب������ات به������ذا العمود 

أو ع������دم التجاوز، بقدر  أو املوت، ا ال�ص������كون ا

جناز.. تعني  �ص������الة والتحقق واالإ ما تعني االأ

الو�صول اإىل نتيجة طيبة مثمرة ن�صتطيع من 

خاللها اأن نر�صد ما يجري يف م�صرية احلياة 

عامة، وعامل الق�صة خا�صة. 

أنن������ا نحرتم اجن������از غائب طعمه   وكما ا

فرمان، ونق������در اأهمية ما �ص������بقه من تراث 

أ�صتطيع القول وبعد مرور  ق�ص�ص������ي، فاإنني ا

اأكرث من ربع قرن على �ص������دور رواية )الرجع 

البعيد( لفوؤاد التكريل اإن هذه الرواية ميكن 

اأن توؤ�رس اإىل مرحلة جديدة يف حياة الرواية 

نفا�س،  العراقية القليل������ة العدد، املتقطعة االأ

ورمبا الع�صي عليها و�صولها الذروة اأو حتى 

م�ص������ايرة ما ينتج يف مغ������رب الوطن العربي 

وم�رسقه على حد �صواء!! 

 هكذا اإذاً ت�صري احلياة من دون انقطاع: 

من ق�ص�������س جيل الرواد حت������ى نخلة غائب 

احلل������وة امل������ذاق، ومن غائ������ب طعمة فرمان 

اإىل التكريل- الرجع البعيد خا�ص������ة – ومن 

التكريل اإىل حممد خ�صري.. وهكذا دواليك. 

ن م�صطلح جيل اخلم�صينات وال�صتينات  والأ

وال�صبعينات..اإلخ م�صطلح نقدي ف�صفا�س، 

ن غائباً مل ياأخذ موقعة احلقيقي يف م�صرية  والأ

الق�صة العراقية التي جتاوزت منذ اأمد فرتة 

الن�ص������ف قرن على كتابته������ا بطريقة جيدة، 

أراه الي������وم ميثل ))العمود الثابت(( يف  فاإين ا

تاريخ الق�صة العراقية، ذلك باملعنى املجازي 

أ�ص������هبنا يف احلديث عنه ب�صكل  العام الذي ا

متعمد ومق�ص������ود من اأجل الو�صوح واإعطاء 

كل ذي حق حقه كما يقال.

❁    ❁    ❁

و�ص������ع غائب طعمة فرم������ان من مديات 

واهتمام������ات الق�ص������ة العراقي������ة، وخا�ص������ة 

ن�ص������انية واالجتماعية -وحتى  الروحي������ة واالإ

النف�ص������ية- يف نف�س الوقت ال������ذي قلل فيه 

يديولوجي املبا�رس الذي كان  قوة اخلطاب االأ

�صائداً يف ق�ص�س جيل الرواد.. اأي حاول اأن 

يقلد النم������اذج الواقعية االجتماعية النقدية 

العاملية ب�صورها امل�صيئة ال�صامية بعيداً عن 
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ن�ص������ائية ال�صطحية متهيداً للعبور  املبا�رسة االإ

كرث فنية  خرى االأ بهذه الق�صة اإىل ال�صفة االأ

واأ�صالة.

بعاد   ول������ذا فق������د اأوىل عناية كب������رية لالأ

�ص������اليب الفنية التكنيكي������ة التي انت�رست  واالأ

وروب������ي  يف الق�������س وال�������رسد الرو�ص������ي واالأ

الغربي احلديث، بل اإنه ا�ص������تخدم يف رواية 

))املخا�س(( و�ص������ائل فنية حديثة مل تكن قد 

ا�ص������تخدمتها الق�ص������ة العراقية القدمية = 

أو مل تولها االنتباه  خا�ص������ة يف فرتة الريادة = ا

مور ال�صيا�ص������ية االجتماعية  الهتمامه������ا باالأ

املبا�رسة.

 وننق������ل هنا للقارئ الك������رمي مقطعا من 

الرواي������ة املذكورة يو�ص������ح طريقة الكاتب يف 

أ�ص������اليب ال�رسد احلديثة كاملزج  ا�ص������تخدام ا

والقطع والكوالج والفال�س باك، وا�صتح�صار 

أو ما ي�ص������مى بتيار  املا�ص������ي والتداعي������ات ا

الوعي اإ�صافة اإىل املونولوج والبوح واملناجاة 

وما اإىل ذلك من و�ص������ائل فنية ت�ص������يء النور 

حا�ص������ي�س الداخلية بقدر  وتك�ص������ف ع������ن االأ

م������ا تعرب عن مق������درة الفن������ان وهيمنته على 

أو و�صائل التكنيك  حرفيات �ص������نعة الرواية ا

الروائية اجلديدة... ومع اأن هذا املقطع هو 

ج������زء ال يتجزاأ من كلية الرواية وله عالقات 

�صا�صية  متداخلة مع �صخ�صياتها املحورية االأ

حداث يف املجرى الذي كانت  وم������ع حركة االأ

أو  ت�ص������ري ب������ه الرواي������ة – وال ميكن ف�ص������له ا

فهمه مبعزل عن ذلك ال�ص������ياق العام - غري 

أولية عن حماولة  أنه ميك������ن اأن يعطي فكرة ا ا

غائ������ب التجريبي������ة تلك مع �������رسورة ربطها 

بتاريخ كتابتها الذي يع������ود اإىل عام 1971م 

أ�ص������ار املوؤلف يف نهاية روايته التي راأت  كما ا

وىل عن  النور عام 1974 و�صدرت طبعتها االأ

مكتبة التحرير ببغداد: -

 »�ص������معت ماجدة تقول))اي((. وعندما 

آه، يا  أ�صها يف خجل.ا أيتها مطرقة برا التفت را

ماجدة. اأ�ص������بح اخلجل يلون وجهك يف هذه 

يام، مثل حمرة التفاح الباكر. قلت لها:  االأ

- �صاأهيئ لك ترجمة.

وم������ع الرتجمة بداأت اأفكر فيها، لي�ص������ت 

خجل������ة فقط، ب������ل ومرتبكة. ولك������ن اأرى يف 

عينيها احلزينتني بقايا �ص������حكتها القدمية.

اتزان مكبوت.�ص������يق من �ص������يء ال اأعرفه.ال 

اأظن اأن �ص������يقها من طينة �صيقي.ال اأظنها 

تفكر مب�ص������تقبل هذا العامل، رمبا مب�صتقبلها 

فق������ط. ))يطالب ال�ص������عب الياب������اين باإعادة 

اوكين������اوه له(( وكان������ت تب������دو ذليلة.))وقد 

�ص������هدت اجلزيرة مظاهرة �ص������خمة �ص������د 

مري������كان(( عجب������ت م������ن هذا  املحتل������ني االأ

نظراتها.))وفر�صت  والفتور يف  االنك�ص������ار، 

حالة احل�ص������ار عل������ى اجلزي������رة(( وهي ال 

تتكلم اإال ملاماً ))وا�ص������تدعيت فرق خا�ص������ة 
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أنا اأخ������اف من هذه احلالة.  م������ن اليابان(( وا

أة بها تكف عن اأن تكون  وعندما تبتلى امل������را

أة، بل ت�ص������بح ظاًل لرجل. ))وا�صتعملت  امرا

خراطيم املي������اه، والغازات امل�ص������يلة للدموع 

أنها �ص������رتد علي اإذا  واله������راوات(( ال اأظ������ن ا

كلمتها. ال اأظن. حتى اإذا اأجابتني �ص������تكون 

عيناها م�ص������وبتني اإىل �صخ�س اآخر ت�صتاأذن 

منه اأن تكلم �صخ�صاً غريه ))ومل ي�صمح للجنود 

مريكان مبغادرة مع�صكراتهم. ورغم اجلو  االأ

املمطر زحفت املظاه������رات على القاعدة(( 

ولكن هذا ال يهمني. املهم اأن تتحرك اآمنة.. 

�صخرة اأبي الهول. ))وقطعت الطرق املوؤدية 

اإىل القاعدة، وكان هناك وفد من هريو�صيما 

أي�ص������اً  الذبيحة، املمحوة من الوجود(( هي ا

تغريت ب�ص������متها هذا القاتل. تغريت منذ اأن 

ر�ص������م لك احلدود؟((  أنا الأ قالت يل: ))ومن ا

أنا ال�ص������يء عندها.  هي ال�ص������يء عن������دي، وا

))وكان منظراً موؤثراً اأن ي�ص������ري امل�صوهون يف 

املقدمة، وطوال الليل مل تنم اجلزيرة. بقيت 

حالة احل�صار مفرو�صة(( ولكن ذلك يهمني. 

اأن تر�صم يل احلدود. �صامتة. انتهى اخلرب.

منة ع�ص������ى اأن تتكلم  ف�ص������لت اأن اأعطي������ه الآ

معي. تناولته دون كالم، وب�صيء من الربود.. 

�س230«.

 يف ه������ذا املقط������ع يح������اول غائب طعمة 

آثار  فرمان اأن يربط اخلرب الذي يرتجمه عن ا

احلرب والقنبلة الذرية باأحا�ص������ي�س انك�صار 

أة العراقية كما يراها يف �ص������لوك زميلتيه  املرا

بالعم������ل )ماج������دة واآمنة(، بق������در ما يربطه 

باأحا�صي�ص������ه ال�صخ�ص������ية ويقطع������ه بطريقة 

موحية وذكية تف�صي اإىل موقف اإن�صاين على 

والذاتي  ال�صيا�ص������ي واالجتماعي  ال�ص������عيد 

�ص������واء ب�صواء، من ذات الروؤية التقدمية التي 

ميزت اأعماله.

 دم جديد.. اأ�ص�ات متعددة

أ�ص������اليب ال�������رسد احلديث������ة  ا�ص������تخدام ا

والتعبري ع������ن مقدرة الفن������ان وهيمنته على 

حرفيات �ص������نعة الرواية –بالقيا�س على ما 

كانت عليه الق�ص������ة العراقي������ة قبل »النخلة 

واجلريان«- �صن�ص������تفي�س باحلديث عنه يف 
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درا�صتنا النقدية التطبيقية لرواية //خم�صة 

اأ�ص������وات// لكننا البد م������ن التنبيه يف هذا 

املدخل العام، يف ه������ذه املقدمة العامة، اإىل 

النقطة الفني������ة اجلوهرية التي ميزت رواية 

خم�صة اأ�صوات ال�صادرة بعد عام من النخلة 

واجلريان؛ اإذ يخطو غائب طعمة فرمان خطوة 

فنية جديدة مل تعرفها الق�ص������ة العراقية من 

�صوات كبديل للف�صول،  قبل. حيث يدخل االأ

وهو اأول ا�ص������تخدام مل�صتويات ال�رسد املتعدد 

�ص������وات، بحيث ت�صبح  الطبقات، املتعدد االأ

ال�صخ�صيات املحورية اخلم�س يف روايته هي 

�صا�س يف بناء الرواية ويف روؤيتها املختلفة  االأ

ح������داث املهمة واملواق������ف التي تعرب عنها  لالأ

الرواية.. �صحيح اأن غائباً وقف عند حدود 

هذا املتغرّي ال�ص������كلي  على اأهميته الريادية 

أي�صاً اأن التكريل  عام 1967م  لكن ال�صحيح ا

�صي�ص������تثمر هذه اخلطوة اجلريئة يف روايته 

املهمة )الرجع البعيد(، كما اأن غائباً ف�ص������ح 

أي�صا اأمام الق�صة العراقية لتتخطى  الطريق ا

أبعادها التقليدية يف ال�ص������كل وطريقة البناء  ا

على حد �ص������واء، ممهداً ال�صبيل للتكريل من 

اأجل ا�ص������تثمار هذه اخلطوة اجلريئة والدفع 

مبفهوم ال�������رسد املتعدد امل�ص������تويات، متعدد 

اإىل درجته الق�ص������وى احلديثة  �ص������وات،  االأ

وذل������ك يف روايته البديعة املجي������دة )الرجع 

البعيد( واإن �ص������درت بعد ثالث ع�رسة �صنة 

من �ص������دور اأ�ص������وات غائب طعم������ة فرمان 

اخلم�صة!! 

❁    ❁    ❁

�ص������وات عند غائب اإذاً تقوم بوظيفة   االأ

البدي������ل عن الف�ص������ول م������ع الرتكي������ز على 

�صوات  �صخ�ص������يات حمورية حمددة بتلك االأ

أو  اخلم�ص������ة -رغم وجود �صخ�صيات ثانوية ا

�ص������اندة كثرية- وهي تتداخل لتتكامل وتكمل 

ن عينه اأحداث الق�ص������ة. اأما اأ�صوات  يف االآ

التك������ريل يف الرجع البعي������د فاإنها تعيد بناء 

أو  الرواي������ة من خ������الل اإعادة زواي������ا النظر ا

حداث..  أو لتقييم تل������ك االأ الروؤي������ة العامة، ا

ولذل������ك فهي اأقرب اإىل امل�ص������اعر واختالف 

حا�صي�س منها اإىل الف�صول التقليدية التي  االأ

الزم������ت )فرم������ان( يف طريقة بناء اأ�ص������واته 

اخلم�ص������ة، رغم ا�صرتاكهما يف اأمور جوهرية 

كثرية نذكر منها على �صبيل املثال ما ياأتي: 

اأ- االهتمام االجتماعي وت�صابه احلا�صنة 

حياء  االجتماعية مبا يف ذلك ا�ص������تخدام االأ

ال�ص������عبية القدمية كف�ص������اء ع������ام للخطاب 

ال�������رسدي عامة، م������ع الرتكيز عل������ى اأهمية 

املكان. 

ب- ا�صتخدام ذات املناخات والف�صاءات 

االجتماعي������ة واملكانية، وخا�ص������ة بالن�ص������بة 

حياء بغداد القدمية، اإ�صافة اإىل ا�صتخدام  الأ
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اللهجة املحلية ال�ص������عبية لغ������ور اأعمق يف ما 

أو قاعها ال�صعبي.  ي�صمى بو�صط املدينة ا

ج - يحتل الزمان -اإ�ص������افة اإىل املكان-

أولوية ذات داللة تاريخية و�صيا�ص������ية يف ِكال  ا

الروايتني، واإن كانت اأ�صوات غائب ملت�صقة 

بفرتة اخلم�ص������ينات )فرتة في�صان بغداد( يف 

حني امت������دت رواية التكريل اإىل ال�ص������تينات 

حت������ى �ص������قوط عب������د الكرمي قا�ص������م وموت 

مدح������ت )ال�صخ�ص������ية الذكوري������ة املحورية 

الرئي�ص������ة يف الرجع البعيد( وذلك يف �صباط 

من عام 1963م. 

ن�ص������انية والوطنية  د - االهتمام������ات االإ

وال�صيا�ص������ية، ورمب������ا حتى بع�������س التاأمالت 

الفل�صفية امل�ص������رتكة، واإن كانت عند التكريل 

أك������رث جنوح������اً اإىل الذاتية وال������روح الفردية  ا

املعا�رسة. 

و - ت�ص������ابه عذابات النا�������س ومعاناتهم 

املوؤمل������ة:  ال�ص������وداوية  وامل�ص������ائر  امل�ص������رتكة 

)�صخ�صية ح�صني ال�ص������كري يف الرجع البعيد 

مقاب������ل �صخ�ص������ية »حمي������د« العدمي������ة غري 

امل�ص������تقرة يف خم�صة اأ�ص������وات /على �صبيل 

املثال..(. 

ي - النهاي������ات املفتوحة امل�ص������رتكة التي 

ميزت روايات غائب وق�ص�������س التكريل، يف 

حني كانت الق�ص������ة العراقية تقليدية تقفل 

على نهايات حمددة ال مفر منها: - متطرفة 

يف تفاوؤله������ا حين������اً، ومتطرفة يف ت�ص������اوؤمها 

اأحياناً اأكرث!!

ورغم وجود مظاهر متاهي بني الروايتني 

جواء  �ص������وات واالأ املذكورت������ني م������ن حيث االأ

اأ�صوات  العامة، وا�ص������تثمار التكريل ل�صيغة 

وىل من اأجل خلق رواية  غائ������ب التجريبية االأ

�ص������وات وذات ن�صق �رسدي  جديدة متعددة االأ

�صلوب  حديث ال يكتفي بال�صيغة التقليدية الأ

مور،  الراوي /ال�صخ�س الثالث/ العامل بكل االأ

حادي النظرة.. اأقول رغم وجود مثل هذا  االأ

التماهي فقد حاول التكريل يف رواية الرجع 

أك������رث من غائب  البعي������د بالذات اأن يف�ص������ل ا

بني احلوار ال�ص������عبي – الذي يدور باللهجة 

أنواع ال�رسد  العراقية املحلية – وب������ني بقية ا

والتعبري عن جمريات اأحداث الرواية، مهتماً 

باملونولوج وتاأمل الذات والبحث عن تف�صريات 

وتاأمالت فل�صفية اأكرث من اهتمام ))فرمان(( 

بالو�صف اخلارجي الذي يظل مبثابة قا�صم 

م�ص������رتك بني ق�ص�ص������ه وبني ق�ص�������س جيل 

الرواد حتى واإن جاء هذا الو�صف اخلارجي 

أدبية اأحدث واأف�صل. ب�صيغ ا

 ولن������ا بالطبع وقفة طويل������ة مع التكريل 

– يف كت������اب خا�س عنه ب������اإذن اهلل – نحلل 
بعاد الفني������ة التي فجرتها  وندر�������س في������ه االأ

قنبلة )الرجع البعيد( يف تاريخ ال�رسد العربي 

فاق  عامة، والعراقي خا�ص������ة، وفتح������ت االآ
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لث������ورة جتريبية يف الفن الق�ص�ص������ي ال تقل 

اأهمية عن الثورة على عمود ال�ص������عر العربي 

ماجد:  التقليدي التي قاده������ا العراقيون االأ

ال�صياب ونازك املالئكة والبياتي.. كما لو اأن 

أبا الثورات(( يف كل  قدر العراق اأن ي�صبح ))ا

مناحي احلياة، واإن كان بهذا القدر قد دفع 

ثمناً باهظاً رمبا مل يدفعه �ص������عب من �صعوب 

ر�صية؟! الكرة االأ

نخلة عراقية اجلذور.. طيبة الثمر

 م������ع اأن غائباً مل يرتف������ع مبجمل اأعماله 

»النخل������ة  رائعت������ه  م�ص������اف  اإىل  الالحق������ة 

واجلريان«، وظلت نخلته �ص������متاً �صامقاً فوق 

آنذاك  كل ق�ص�ص������ه، بل كل الق�س العراقي ا

أُبالغ  يف �صتينات القرن الع�رسين - ورمبا ال ا

اإذا قلت اإن �ص������عف تل������ك النخلة البديعة قد 

غطى �صعف نخيل الق�س العربي يف الوقت 

ال������ذي اأعلن������ت فيه ع������ن نف�ص������ها من خالل 

حتويله������ا اإىل م�رسحية جميلة يف كونها نخلة 

عراقية اجلذور، طيب������ة الثمر: هاكم ذوقوا 

أيها النا�������س، كل النا�س، مبا فيهم  حالوت������ي ا

أ اأحده������م رواية وال  الب�ص������طاء الذين مل يقرا

م�رسحية وال اأي كتاب، �صلواه ومتعته وحدود 

معرفت������ه التلفاز لي�س اإال حتى قبل اأن تدخل 

لوان!! اإليه تكنولوجيا االأ

 غري اأن غائباً فعل ال�ص������واب حني كتب 

اأ�صواته اخلم�صة وقربانه وخما�س ثورة الرابع 

ع�رس من متوز كي ال تتهم نخلته باأنها بقيت 

وحيدة �ص������امقة ال اأحد يناف�صها وال اأخوات 

لها. �ص������حيح اأن اجلوه������ر واملعدن واحد يف 

جميع اأعمال������ه = وكذلك ال������روح = والفكر 

الذي ا�ص������تمد غائب براعته منه: ال�ص������عب، 

ال�ص������عب العراقي بكليت������ه وتاريخه وطليعته 

والعنا�رس الديناميكية الفاعلة فيه )وخا�صة 

ال�ص������باب الواعي ومنهم املنتمون وامللتزمون 

على وجه التحديد(.. لكن ال�ص������حيح اأي�صا 

أنه البد من التنوع، والبد من تناول قطاعات  ا

و�رسائح خمتلفة من ذلك ال�ص������عب كما يف //

خم�صة اأ�ص������وات//  و)املخا�س( التي عربت 

عن م�ص������تويات جدي������دة يف اللغة واالنحدار 

الطبقي لبع�س ال�صخ�صيات، بقدر ما عربت 

عن حقبة مهمة يف تاريخ العراق: ثورة الرابع 

ع�رس من متوز وما بعدها. 

مل الذي   حيث اأ�ص������بحت هذه الثورة االأ

كان يحلم به اأبطال ق�ص�صه ال�صابقة بدءاً من 

ق�ص�صه الق�ص������رية /ح�صيد الرحى 1954م 

– مول������ود اآخر 1959م/ مع امل������رور باأعماله 
الطويلة الت������ي نحت ذات املنح������ى الروائي 

مع اأخذ ال�ص������يء الكثري من احلوار امل�رسحي 

الذي تخللها فاأ�صبحت مهمة جتني�صها تثري 

أ�ص������ار اإليها  �ص������كاالت النقدية التي ا بع�س االإ

املرح������وم الدكتور )علي ج������واد الطاهر( يف 

اأكرث من مقالة. 
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 ال�صخ�صيات النامية يف اأدب »فرمان« 

 امت������از غائب طعمه فرم������ان على جيل 

أي�ص������ا-  بقدرته  ال������رواد  -وعل������ى جمايليه ا

وموهبته الوا�صحة يف خلق وبناء �صخ�صيات 

أم �ص������اندة( وا�ص������حة  روائية )حمورية كانت ا

املع������امل، معظمه������ا نامي������ة وديناميكية، غري 

م�صطحة، قادرة على العي�س والنمو والتفرد 

وااللت�ص������اق بالذاكرة مهما بعد زمن قراءتنا 

لها. 

 ومع اأن �صخ�صيات رواية النخلة واجلريان 

كرث  قوى واالأ ق������دم، لكنها تظل هي االأ هي االأ

بالذاكرة ك�صخ�ص������ية  حميمي������ة والت�ص������اقاً 

)�ص������ليمة اخلبازة( و�ص������احب الباي�ص������كلجي 

ومره������ون ال�ص������اي�س وحم������ادي العربنج������ي 

وال�ص������قي اب������ن احلولة وخريي������ة )التي تردد 

الزمة اأو مقول������ة: احلكومة اهلل يحفظها(.. 

اإلخ لكن �صخ�ص������ية ح�ص������ني ابن زوج �صليمة 

اخلب������ازة هي اأكرث �صخ�ص������يات الرواية منواً 

وديناميكية وق������درة على التفاعل مع احلياة 

اإن كان يف مظهرها ال�صلبي )ك�رسقته لبع�س 

يجابي  نق������ود اخلب������ازة( اأو يف مظهره������ا االإ

كمحاولة االنتقال اإىل عامل الرجولة من خالل 

احتوائه لتما�رس وفتح غرفة خا�صة لها كما 

لو كانت زوجته!! 

أو تفاعل �صخ�صيته   غري اأن قمة اإيجابيته، ا

م������ع اأح������داث املحل������ة والبيئ������ة االجتماعية 

ن�صانية التي منا وترعرع فيها، هي النمو  واالإ

الطبيعي املنتظر من تلك ال�صخ�صية النامية 

يجابية الفعاّّّّل������ة( التي ت�رسبت اإليها روح  )االإ

�صاحبه الباي�صكلجي = رمز الطبقة الواعية 

الفعالة والنا�ص������طة يف احلي������اة االجتماعية 

يجابية  آنذاك = اإذ ت�رسبت اإليها تلك الروح االإ ا

وت�رسبته������ا ومتثلته������ا متثاًل ثوري������ا حقيقيا 

يجابية  فّعاالً.. اأقول اإن قمة تلك احلركة االإ

التي �صدرت من ح�صني، ولو ب�صورة درامية 

اأقرب منه������ا للمفاجئة، هي اجرتاحه عملية 

قتل حمم������ود ابن احلول������ة: العملية اجلريئة 

التي انتقم ح�ص������ني بها من ابن احلولة لي�س 

أبو  من اأجل دم �ص������ديقه ونا�ص������حه �صاحب ا

الباي�ص������كالت )رمز العقل والطبقة العاملة 

ومناه�صة اال�صتعمار يف اآن معاً( فح�صب، بل 

ومن اأجل اإعادة الت������وازن اإىل احلياة؛ اإعادة 

احلق اإىل اأ�ص������حابه )ح������ق احلياة واحلرية( 

أو ما تعارف عليه املجتمع  واإعادة املا�ص������ي ا

من ن�صق وات�صاق وحميمية يف تلك العالقات 

ن�ص������انية ملجتمع املحلة ال�ص������غري رغم كل  االإ

التناق�صات واالختالفات الب�صيطة. 

 وبهذا العمل االنتقامي ا�صتعاد )ح�صني( 

توازن������ه الداخل������ي من خ������الل الوقوف على 

قدميه كرجل يحمل قيم ال�ص������داقة واحلب 

ل�ص������ديقه بقدر ما هو جتاوز حلياة اخلوف 

والرتدد واحلرية والقلق: اإنها حركة احتجاج 
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ن�ص������ان كما لو  خيه االإ ن�ص������ان الأ على ظلم االإ

أن������ه ي�رسخ لي�س �ص������د ظلم )اب������ن احلوله(  ا

وا�ص������تهانته بحياة النا�س وح�صب، بل ي�رسخ 

�صد ظلم ))متا�رس(( التي هجرته وقوادتها 

)ن�صمية( وكل خائن غدار. 

مور اإىل ن�صابها، 
 لقد اأعاد بهذا العمل االأ

أن������ه اأحيا  اإىل جماريه������ا الطبيعي������ة، كما لو ا

)�صاحب الباي�صكلجي( ومترد على بيع بيته 

ر�صاء اأحباب واأ�صدقاء »�صاحب« مبا  و�صعى الإ

أبيه و)اأحمد اجلايجي(  أة ا أو ام������را فيهم اأمه ا

و»مره������ون ال�ص������اي�س« وحم������ادي العربنجي 

وحتى نخلة الدار القميئة البائ�صة!! 

حا�ص������ي�س تفهم������ت وتقبلت   من هذه االأ

تعب������ري الدكتور علي ج������واد الطاهر -رحمة 

اهلل- حني كتب: 

))وينتهي الكتاب اإذ يقتل ح�صني حممود 

خري مرتاحاً  ابن احلوله.. وتطبق الغالف االأ

مور �ص������رياً  �ص������ايف الذهن، فلقد �ص������ارت االأ

طبيعياً.. تطبقه ر�ص������ي النف�������س كما تراءى 

لك املوؤلف يف هدوئه و�ص������فاء باله.. اإن يف 

النخلة واجلريان من موحيات الفكر الكثري، 

بداع م������ا يظل كامناً يف  وفيه������ا من اأ�رسار االإ

عجاب وتعاوده  نف�س القارئ يدع������وه اإىل االإ

منه اأطياف كلما ابتعد، ولعله ي�ص������طاد من 

�رسار.  طياف ما يدرجه يف قائمة االأ هذه االأ

�س86 من كتاب حديث الق�صة وامل�رسحية- 

دار ال�صوؤون الثقافية / بغداد 1987((. 

 ومع اأهمية قدرة الفنان ))غائب(( على 

خلق �صخ�صيات كال�صيكية منطية لكنها نامية 

وطافحة باحلياة والرغبة يف العي�س والتطور، 

أننا �صندر�س اأدب غائب باعتباره الفنان  ومع ا

النموذج������ي يف ر�ص������م ال�صخ�ص������يات عندما 

نتحدث عن ال�صخ�ص������ية املحورية يف الق�صة 

ول من هذه الدرا�صة  العراقية »ظهر اجلزء االأ

ع������داد 125، 126،  ديب/ االأ يف جري������دة االأ

127 – حزيران ومتوز2006م«... مع اأهمية 

وقدرة هذا الفنان على خلق ))كائنات ح�صية 

تعي�س بني ظهرانينا(( و�ص������تظل تعي�س لفرتة 

زمنية طويلة، لكنني غلّبت الق�صايا الفكرية 

يديولوجية وال�صيا�ص������ية باعتبارها ت�صكل  واالأ

يجابية التي ب������ز بها »فرمان« جيل  امليزة االإ

نه اأدخل الروح  الرواد ومعا�رسيه يف اآن معاً؛ الأ

الفنية والبناءات الروائية احلديثة على تلك 

يديولوجية  واالأ الفكرية  والق�ص������ايا  الهياكل 

وال�صيا�ص������ية الت������ي وقف عندها ال�ص������ابقون 

واملعا�رسون له با�ص������تثناء التكريل يف روايته 

املجيدة )الرجع البعيد( التي �ص������تكون حمور 

�ص������يل الذي  كتابنا عن هذا الفنان املبدع االأ

خرى،  نقل الق�ص������ة العراقية اإىل ال�صفة االأ

بداعي احلقيقي: الفن ال�صجاع  �صفة الفن االإ

الذي ال يتهيب من طرح نف�ص������ه على �صعيد 

الوطن العرب������ي كله وي�������رساأب لالنتقال من 
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حملية اأ�صيلة خالقة اإىل عاملية مطلوبة عند 

مئات ال�صعوب واللغات املختلفة خا�صة التي 

رزحت حتت ن������ري اال�ص������تعمار واالمربيالية، 

أو التي ت�ص������ابهت ظروف تخلفها وتعا�ص������تها  ا

وقيمها البالية مع ظروف العراق التعي�ص������ة 

مبا فيها الفرتة التي كتب بها التكريل رجعه 

البعيد.

دور اللغة يف بناء ال�صخ�صيات

 النجاح يف بناء ال�صخ�ص������ية ب�صكل عام 

هو �رس جناح لغة )فرمان( املعتدلة املتوازنة، 

ل�ص������يقة الواقع، حيث تعرب ال�صخ�ص������ية عن 

ذاتها من خالل فر�س لغتها اخلا�صة. ورمبا 

ي�ص������بح هذا القانون البدئ������ي –الذي يبدو 

بداعي  بديهياً– كاأ�صا�س ال ي�صتطيع النقد االإ

التطبيقي اال�صتغناء عنه، بقدر ما هو مقيا�س 

ملعرفة وحتديد قدرات الفنان يف ا�ص������تخدام 

بداع!! أثناء عملية اخللق واالإ اللغة ا

 ال يكتفي )فرمان( بجعل احلوار �صعبياً 

تبعا لالنحدارات االجتماعية الطبقية التي 

غالباً ما تكون مبثابة »حا�ص������نة اجتماعية« 

ووعاًء فكرياً وثقافياً لنماذج واأبطال روايته، 

ب������ل اإنه ي�ص������تخدم اللغ������ة ال�ص������عبية )ومنها 

العامية اجللفة اأحيان������اً( حتى عندما يفكر 

بطال – وتلك النم������اذج – تفكرياً  ه������وؤالء االأ

َنَّ الباطن يتطابق 
أ عميقاً داخل نفو�صهم، وكا

أو اإن اللغة ترتبط ارتباطاً وثيقاً  مع الظاهر، ا

لي�س مع البنية االجتماعية الفوقية لوحدها 

فراد واملجموعات  بل مع التكوين النف�صي لالأ

بحيث تذوب اخل�صو�صية وتتال�صى مع تيار 

أو �ص������مولية الواقع =  احلرك������ة االجتماعية ا

أي�ص������اً = ب�صكل يتطابق مع اجتاهات  وكليته ا

املوؤلف املادي������ة الواقعي������ة االجتماعية على 

�صوء الفهم املارك�صي التقليدي لعالقة الفن 

نتاجية.  واللغة بالبنى التحتية والعالقات االإ

 فاإذا ما تابعنا ور�صدنا احلاالت النف�صية 

وال�صيكولوجية التي عرب عنها )فرمان( فاإننا 

�ص������نجدها قد جاءت ب�صورة تاأكيد ومتاهي، 

أنه يريد اأن يطاب������ق كلياً بني الواقع  كم������ا لو ا

اخلارجي )ال�ص������عبي الطابع( والروح العامة 

أ�صخا�س  حتى وان كانت العبارات على ل�صان ا

مميزين كما هو احلال بالن�ص������بة مل�ص������طفى 

الذي طلب �صاي »يَكعد الراأ�س« بعد اأن اإلتهم 

ماعون »كباب«. 

 بهذا التعبري يحاول )فرمان( الو�صول اإىل 

�صالة وال�صميمية يف الت�صوير والتج�صيد  االأ

�ص������ياء  حتى وان كان ي�ص������تطيع ا�ص������تبدال االأ

والكثري من ال�صفات والتعبريات اللغوية )مثل 

ا�صتخدامه لكلمة اليافوخ بدل الدماغ( وبع�س 

فعال واملرتادفات اللغوية..اإلخ بلغة عربية  االأ

جزلة اأجاد ا�ص������تخدامها يف رواية //خم�صة 

اأ�ص������وات//؛ وذل������ك تبعاً لتبدل ف�ص������اءات 

أو تبعاً لالنح������دار الطبقي  واأزمنة روايت������ه ا
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واالجتماع������ي الذي تنحدر منه �صخ�ص������ياته 

�صا�ص������ية والثانوية ال�صاندة �صواء  ومناذجه االأ

ب�صواء. 

أو بتلك   وبه������ذه الق�ص������دية املتعم������دة، ا

التعابري اللغوية التي لّون بها رواياته، و�صعنا 

)فرمان( يف املناخات املادية واالقت�ص������ادية 

والروحية والنف�صية التي يتحرك يف اأجوائها 

أ�صخا�س رواية »النخلة واجلريان«،  وف�صاءاتها ا

والت������ي قد ال ي�ص������تطيع اجلي������ل اجلديد يف 

أثناء  القرن احلايل اأن يتح�ص�ص������ها ويتفهمها ا

القراءة، نتيجة التغريات الكثرية التي اأ�صابت 

اإلخ  اللغة والعادات واملفاهيم االجتماعية.. 

ناهيك عن التغريات ال�ص������املة على ال�صعيد 

االقت�صادي والعلمي وحتى االأخالقي!!

 هنا ت�ص������بح اللغة ال�ص������عبية �صالحاً ذا 

حدي������ن: اإيجاب������ي يف زمن حم������دد ومعني ، 

زمنة  و�ص������لبي يف اأزمنة اأخرى – خا�ص������ة لالأ

الالحقة – واأكرث خ�صو�ص������ية بالن�صبة لقراء 

أو مل يعاي�ص������وا املرحلة  ع������رب غري عراقيني، ا

التي حتدث بها وعنها الكاتب. 

 من كل ه������ذه املالحظات ن�ص������تطيع اأن 

ن�ص������تنتج ب������اأن )فرمان( مولع ومهتم بر�ص������م 

�صخ�صيات عراقية اأ�صيلة ومتنوعة، واإن كان 

قد ا�صتل معظمها من القاع االجتماعي: من 

قلب بغداد القدمية، خا�ص������ة ال�صخ�ص������يات 

ال�صعبية البائ�صة الفقرية والتعي�صة يف اأغلب 

حي������ان.. غري اأن قدرته هذه على الر�ص������م  االأ

والت�ص������خي�س ال جتيء مت�ص������اوية الدرجات 

أو ب�ص������كل اأدق  بداع، ا يف عملي������ة اخلل������ق واالإ

غالب������اً ما تكون متفاوتة ب������ني رواية واأخرى، 

بني �صخ�ص������ية واأخرى؛ ل������ذا فاإين ال اأرى يف 

ديب  �صخ�صيات رواية )القربان – مطبعة االأ

أو الق������درة الفنية  – بغ������داد 1975( الق������وة ا
العالية التي حتدث عنه������ا الدكتور الطاهر 

يف كت������اب )حديث الق�ص������ة وامل�رسحية(، اإذ 

جاءت هذه ال�صخ�ص������يات اأ�صعف بكثري من 

�صخ�ص������يات رواية »النخلة واجلريان« والتي 

رمبا �ص������عى )فرم������ان( يف رواي������ة )القربان( 

عادة خلقها بعد ع�رس �صنوات، وهي الفرتة  الإ

مابني �صدور النخلة و�صدور القربان!!

 ول������ذا فقد ج������اءت هذه ال�صخ�ص������يات 

�صا�ص������ية والثانوية على حد �صواء( ه�صة  )االأ

ومتناثرة يف امل�ص������احة املكانية واالجتماعية، 

حت������ى واإن انتم������ت اإىل الطبقات ال�ص������عبية 

الفقرية ذاتها، فغدت باملقارنة مع �صخ�صيات 

»النخل������ة« كم������ا ل������و اأن كل �صخ�ص������ية فيها 

م�ص������تقلة بذاتها؛ فاأ�صبحت الرواية جمموعة 

أو �صخ�ص������يات( اأغلبها  أ�ص������خا�س )ا حكايات ا

ثانوية �ص������اندة غري متميزة وغري نامية. .بل 

حتى �صخ�صيتها املحورية ))مظلومة(( قلقة 

وغ������ري مرتكزة، اإن مل نقل غري حمددة املالمح 

أو الذي مل�ص������ناه يف  بال�ص������كل الفني املطلوب ا
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وليني: النخلة وخم�صة اأ�صوات.  روايتيه االأ

أ�ص������تطيع اأن اأاُلحظ ثمة تراجعاً   ولذلك ا

كبرياً يف )القربان( كما لو اأن الكاتب يحاول 

ا�ص������تعادة ما ال يعاد: ا�ص������تعادة الذروة التي 

بلغها يف »النخلة واجلريان« املجيدة!!.. كما 

اإنها انكفاءة اإىل تاريخ قدمي: اأقدم من الذي 

�صوره لنا يف النخلة واجلريان. وكان اأف�صل 

ملحبي وق������راء )فرمان( اأن يق������روؤوا ما بعد 

املخا�������س، ما بعد ثورة الرابع ع�رس من متوز 

عام 1958، ال�ص������يما واأن اأحداثاً ج�صاماً قد 

مرت بعد تلك الث������ورة التي الحظنا تعرثها 

يف رواي������ة املخا�س.. الرواي������ة التي تناولت 

ع������ام1960 ووقفت عن������ده، ومل يع������د املبدع 

)فرم������ان( يكتب ع������ن ما بعد ذل������ك التاريخ 

أ اجرتار املا�ص������ي وغا�س  أنه ا�ص������تمرا كما لو ا

يف اأعماقه، ووجد فيه ال�ص������لوى وما ي�ص������به 

القرار. 

املكان يف اأدب ))فرمان((

واإذ ا�ص������تطاع العمود الثابت يف الق�ص������ة 

العراقي������ة اأن ينج������ح يف خل������ق �صخ�ص������يات 

أو ملت�صقة بالذاكرة  حمورية نامية ال تن�صى ا

أي�ص������اً يف  العراقي������ة اجلماعي������ة، فقد جنح ا

جعل امل������كان- املكان البغ������دادي بالتحديد، 

ومناطقه ال�صعبية الفقرية ب�صكل اأدق واأخ�س 

– �صخ�صية اإ�صافية، �صخ�صية قائمة بذاتها 
ال تق������ل اأهمي������ة عن �صخ�ص������يات اأ�ص������واته 

أو �ص������وت كرمي داود املغرتب بطل  اخلم�صة ا

رواية املخا�س. 

 اإن امل������كان يف روايات فرمان يتنف�س، بل 

هو جزء حي من حياة النا�س، حتى واإن كانت 

أو »�رسيفة« اأو  جم������رد نخلة قميئة اأو )طولة( ا

أو ))زور خانة(( اأو  مقهى �ص������عبية بائ�صة رثة ا

اأزقة ملتوية مثل اإخطبوط.. اإلخ 

 اإن امل������كان وال�صخ�ص������يات يف تالح������م 

اإعج������ازي عجي������ب بحي������ث ال ي�ص������تطيع اأن 

يت�ص������ور )مره������ون ال�ص������اي�س( اأو حم������ادي 

العربنجي حياتهما خ������ارج املحلة بعيداً عن 

ح�ص������نة..  الطولة والعربات التي جترها االأ

ولذلك يت�ص������اءل ال�ص������اي�س: - والطولة التي 

ع�صت بها ع�رسين �صنة تروح؟! )�س33(، كما 

يتغنى مرهون ال�صاي�س بالطولة مثلما يتغنى 

باملا�ص������ي ويرتبط بالواقع من خالل املكان 

ليف اإليه كما يت�ص������ح لن������ا يف �س84 من  االأ

النخلة واجلريان، كما لو اإن ال م�ص������تقبل له 

وال حياة ميكن اأن تعا�س خارج الطولة!! 

 وك������ذا التن������ور ه������و جزء ال يتج������زاأ من 

»�صليمة اخلبازة« حتى واإن حلمت يوما يف اأن 

ت�صرتيح من عبئه وتنتقل بنقودها اإىل ))ذاك 

فران احلديثة التي جلبها  ال�صوب(( حيث االأ

نكليز معهم خلدمتهم وتغذيتهم–  املحتلون االإ

بل اإن املقاهي والبارات )املايخانات( وبيوت 

الدع������ارة ومق������ر جري������دة النا�س..اإلخ. كلها 



309 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

غائب طعمه فرمان »العمود الثابت« يف الق�صة العراقية

عظم م������ن كيانات  أماك������ن ت�ص������كل اجلزء االأ ا

وحيوات اأبطاله يف خم�ص������ة اأ�صوات وغريها 

من الرواي������ات.. وما مقهى )دب�س( يف رواية 

كرث من  القرب������ان اإال املع������ادل املو�ص������وعي الأ

حياة، بحيث ال ي�ص������تطيع )يا�رس( اأن يت�صور 

حيات������ه بعي������داً عن هذه املقه������ى كما لو كان 

))قوري �صاي(( اأو تخت من تخوتها العتيقة 

يجابية لتطوير  رغم كل ن�ص������اطه وفعاليته االإ

هذه املقهى اأو خلدمة �صاحبها )دب�س( ومن 

بعده وريثته املظلومة؟!

أ�صمى واأرقى من   وبالطبع فاإن )فرمان( ا

اأن يجعل امل������كان هدفا بذاته واإن كان يتلذذ 

لوان التي  مكنة واإعطاءها االأ بر�ص������م هذه االأ

ن�صانية / يريد، كديكور يقبع خلف احلياة االإ

االجتماعية وخلف عن�رس الزمن: باعتبارهما 

التاري������خ حا�رساً... ولذلك مل يف�ص������ل غائب 

طعمة فرم������ان املكان عن املجتم������ع والروح 

ن�ص������انية كم������ا فعلت الرواية امل�ص������ادة يف  االإ

أو التجريبات الالروائية –  فرن�صا خا�ص������ة ا

و�ص������ميت باجلديدة اأحياناً – التي جتعل من 

املكان وال�صيئيات غاية بذاتها كما فعل »كلود 

�ص������يمون« يف الريح حني جعلها بطلة لرواية 

اأ�صدرها بهذا اال�صم )الريح – روايات الهالل 

– العدد445 ترجمة زينب عبد العزيز(. 
مكنة يف اأغلب   كال اإن غائبا »يجعل من االأ

حي������ان ذات دالالت تعبريي������ة واجتماعية  االأ

أي�صاً«– خا�صة حني  ورمزية –بل ونف�ص������ية ا

يري������د اأن يعرب ع������ن انحدارات �صخ�ص������ياته 

ال�ص������لبية  النف�ص������ية  وحاالته������م  الطبقي������ة 

يجابي������ة على حد �ص������واء كما لو اأن اجلو  واالإ

حا�صي�س،  واملناخ واملكان يتلون بتلون تلك االأ

�صا�س:  ن�ص������ان يف ق�ص�ص������ه هو االأ اإذ يظل االإ

هو اجلوهر، هو املهم.. مع اإن اأغلب نا�ص������ه 

مية  من الب�ص������طاء وال�ص������عبيني اإىل درجة االأ

وال�ص������ذاجة والفقر املدق������ع واإن كان قد لون 

خر – اجلانب املعاك�س  رواياته باجلان������ب االآ

أدب������ه العامة – وحتدث  واملناق�س ل�ص������ورة ا

عن �صخ�ص������يات اأخرى بع�صها ذات انحدار 

أو اهتمامات ذاتية خال�ص������ة  برجوازي رث، ا

خرية.  كما ظهر يف اأعماله االأ

 وب�صكل عام فاإن احل�صور املكاين للحي 

ال�ص������عبي هو ال�صائد يف اأعمال غائب طعمة 

فرمان بينم������ا مل يكن كذلك بالن�ص������بة للحي 

الراقي، بل كان دور احلي الراقي هام�ص������ياً 

أ�ص������ار د. عل������ي اإبراهيم يف �س180 من  كما ا

كتابه املعن������ون )الزمان وامل������كان يف روايات 

هايل يف  غائب طعم������ة فرمان/ مطبع������ة االأ

دم�صق 2002م(. 

 وه������ذا ال يعن������ي بالطب������ع الف�ص������ل بني 

�صتاذ الناقد  ال�صخ�صيات واملكان كما ظن االأ

يا�ص������ني الن�صري يف كتابه عن الرواية واملكان 

)املو�صوعة ال�صغرية رقم 57/ بغداد1980م( 
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حني عدَّ �صخ�صيات خم�ص������ة اأ�صوات اأقرب 

الت������ي  أو  ا الربجوازي������ة  ال�صخ�ص������يات  اإىل 

)تعطيك انطباعا عن عزلة نف�ص������ية مت�رسبة 

بح�س ثقايف وذاتي وموقف وطني كما تعك�س 

خلفية اجتماعية حلب االمتالك، وامليل نحو 

النزعة اال�ص������تهالكية يف ال�ص������كن ويف العمل 

�س12(. 

أو املو�صوع  أننا �صنناق�س هذا الراأي ا  ومع ا

يف درا�ص������ة تطبيقية مو�ص������عة وحتليل كامل 

لرواية //خم�ص������ة اأ�ص������وات// لكننا ينبغي 

ن اإىل اأن املكان وال�صخ�ص������يات يف 
اأن ننبه االآ

جممل اأعمال غائب طعمة فرمان ت�صكل »ُكالًّ 

واح������داً« يتفهمه دار�س املارك�ص������ية اللينينية 

مور  واملنهج املادي العلم������ي يف النظر اإىل االأ

وخا�صة وحدة املجتمع رغم مظاهر ال�رساع 

فيه..كما اأين ال اأرى يف �ص������لوك اأبطال رواية 

خم�ص������ة اأ�ص������وات اأي مظهر برجوازي �صوى 

أنانية »حميد«، املنحدر اأ�ص������اًل من  رعونة وا

البيئة ال�ص������عبية ذاتها التي طغت و�صادت يف 

رواية النخلة واجلريان. حيث �صيظل »حميد« 

حبي�ص������اً لفقره و�صكره و�ص������وء ت�رسفه حتى 

أو الف�ص������ل النهائي من رواية  خري ا النف�س االأ

خم�ص������ة اأ�ص������وات التي هي امت������داد طبيعي 

للنخلة واجلريان، رغم تغ������ري اللغة واللهجة 

والهموم وحتى حداثة الفرتة التاريخية التي 

تتناولها –بالقيا�س اإىل النخلة واجلريان–.. 

أنهم اأحفاد النخل������ة واجلريان يف زمن اآخر  ا

ن منهم ال�صحفيان وال�صاعر  وبلغة جديدة الأ

واملوظف������ان لي�س اإال. ولعل ه������ذه املالحظة 

أي�ص������اً على رواية )املخا�س(  النقدية تنطبق ا

ب�صكل وا�صح وحمدد. 

 وكم������ا يف النخلة واجل������ريان - وجممل 

احت������ل املكان ال�ص������عبي،  اأعم������ال فرمان – 

والزمن التاريخي الواقعي، امل�صاحة الوا�صعة 

يف رواي������ة املخا�س دون اأن ت�ص������بح يف خانة 

أو تنميطات الق�ص�س والروايات الت�صجيلية  ا

ال�رسف������ة ذات  التاريخي������ة اخلال�ص������ة/  أو  ا

أو ال�ص������يئية التي جتعل  حادي������ة ا النظ������رة االأ

أو العن�رس  خ�صو�ص������ية املكان مبثابة البطل ا

املهيم������ن يف الرواي������ة... وال اأظن اأن ق�ص������ة 

واقعية اجتماعية نقدية ت�صتطيع اأن ت�صتغني 

همية  ع������ن هذي������ن العن�رسي������ن البالغ������ي االأ

واحل�صا�صية يف حبكة ومكونات الق�صة مهما 

طالت اأو ق�رست �صفحاتها. 

 ويف اأغل������ب ظني اأن هذا التعامل الفني 

الذكي احل�ص������ا�س املبدع هو الذي جعل من 

رواية املخا�س ق�ص������ة جيدة وجميلة ومفيدة 

وباقية يف حني ن�ص������يت العديد من الق�ص�س 

أو الت������ي ا�ص������تلهمت التاري������خ  التاريخي������ة )ا

وا�صتنجدت باأحداثه اأو دخل الزمن كعن�رس 

أ�صا�س يف بنائها(.. وكذلك العديد من الق�ص�س  ا

االجتماعية التي اتخذت من �ص������وارع واأزقة 
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نهار  بغ������داد، واملدن واملحافظ������ات وحتى االأ

أو م�ص������احات مكانية  ه������وار، مرتعاً لها ا واالأ

تتحرك على �صطوحها. فلي�س العربة باملكان 

وال بالزمان بحد ذاتهما، بل بطريقة التعامل 

معهما. 

أنه قد   وق������د برهن غائب طعمة فرمان ا

جنح جناح������اً كبرياً يف تعامل������ه مع العنا�رس 

�صا�صية للرواية احلديثة، الزمان  واملكونات االأ

أو انه قد فتح للق�صة العراقية  واملكان..اإلخ، ا

آفاق������اً جديدة رمبا مل تكن تعرفها يف الق�س  ا

أو�صع واأرحب واأكرث حميمية  آفاقاً ا القدمي... ا

واإن�ص������انية من غريها رغ������م اعتزازنا الكلي 

مبجمل ذلك الرتاث الق�ص�ص������ي الذي �صكل 

آة اجلميلة الرائعة التي عك�ص������ت �صورة  املرا

احلي������اة العراقية القدمية بنبله������ا وروعتها 

واإن�صانيتها. 

�- ق�ش�ض وروايات غائب طعمه فرمان 

وىل – بغداد 1954م.  ح�صيد الرحى /املجموعة الق�ص�صية االأ

مولود اآخر )جمموعة ق�ص�صية( – بغداد1959.

النخلة واجلريان )رواية( – بريوت1966.

خم�صة اأ�صوات )رواية( – بريوت1967.

املخا�س )رواية( – بريوت 1974م.

ديب ببغداد 1975. القربان )رواية( – مطبعة االأ

داب ببريوت – ط1 عام1979. ظالل على النافذة - دار االآ

اآالم ال�صيد معروف – دار الفارابي ببريوت 1982.

املرجتى واملوؤجل – من�صورات بابل/الفارابي 1986

داب ببريوت – ط1 عام 1989 املركب – دار االآ

� – بع�ض الكتب التي در�شت غائب طعمه فرمان 

- د.علي جواد الطاهر: حديث الق�صة وامل�رسحية – دار ال�صوؤون الثقافية ببغداد 1987م.

هايل بدم�ص������ق  - د.عل������ي اإبراهي������م: الزمان واملكان يف رواي������ات غائب طعمه فرمان – مطبعة االأ

.2002

- يا�صني الن�صري: الرواية واملكان/ املو�صوعة ال�صغرية رقم )57( – وزارة الثقافة العراقية 1980.

- موؤيد الطالل: الواقعية االجتماعية النقدية يف الق�صة العراقية – دار الر�صيد ببغداد 1982 م. 

امل�صادر واملراجع
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3 – اأبحاث عاملية عامة 

بري�صي لوبوك.. �صنعة الرواية ترجمة عبد ال�صتار جواد – دار الر�صيد ببغداد1981.

جورج لوكات�س.. الرواية التاريخية ترجمة �ص������الح جواد كاظم – من�ص������ورات وزارة الثقافة العراقية مع 

دار الطليعة البريوتية 1978. 

4 – ق�ش�ض وروايات ذكرتها الدرا�شة 

- ثالثية جنيب حمفوظ وثالثية حممد ديب )الدار الكبرية-احلريق-النول(.

ر�س واملاء(( ط2 مطبعة �ص������فيق ببغداد  -  روايت������ي ذي الن������ون اأيوب املهمتني: الدكتور اإبراهيم و))اليد واالأ

1970م.

أم الربيعني يف املو�صل1939.  - رواية عبد احلق فا�صل )جمنونان( مطبعة ا

عمال الق�ص�صية الكاملة لعبد امللك نوري – دار ال�صوؤون الثقافية/ بغداد 2001.  - االأ

- رواية الرجع البعيد لفوؤاد التكريل – دار ابن ر�صد ببريوت عام 1890م.

¥µ
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لي�س ا�س������تطرادا القول اإن اأبحاث واإجنازات الهند�سة الوراثية قد تطورت 

أننا دخلنا ع�رصا جديدا نخ�سى فيه العبث  خريين اإىل درجة ا
خالل العقدين الأ

ن�سانية، خ�سو�سا املع�سالت  باجلينات الوراثية، مما يثري الكثري من امل�ساكل الإ

خالقي������ة. فاأحالم العلماء وتوقعاتهم حتمل يف طياتها بع�س الرعب الذي  الأ

بحاث والتج������ارب النووية، رغم ما تقدمه  ن�س������ان جراء الأ ل يزال يحا�رص الإ

هذه التجارب النووية من اإجنازات باهرة على خمتلف ال�س������عد وامل�ستويات، 

كاتب وناقد �ص�ري.

العمل الفني: الفنان �صادي العي�صمي.

❁
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د. منري �سويداين
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ففي هذا ال�س������ياق متكن العلماء من ر�س������م 

ن�س������انية، كما متكنوا  خريط������ة اجلين������ات الإ

مرا�ض العادية  م������ن عالج عدد كبري م������ن الأ

وامل�ستع�س������ية، خ�سو�س������ا اإذا جرت عملية 

تغيري وتبديل منا�س������بة لع������دد من اجلينات، 

لك������ن ذلك يعني، يف الوقت نف�س������ه، اإمكانية 

ن�سان  بواب على م�رصاعيها لتدخل الإ فتح الأ

وعبث������ه يف خريطة اجلينات، وا�س������تخدامها 

لل�رص ولي�ض للخري، كما ا�س������تخدم من قبل يف 

ك�س������ف اأ�رصار الذرة، فخلف كل حلم اإيجابي 

جميل يكمن كابو�������ض ممكن احلدوث. ومن 

هنا ت�س������عى الهيئات الت�رصيعي������ة يف البلدان 

ال�س������ناعية املتقدمة، خا�سة يف هذا احلقل 

ن لو�س������ع قوانني  �رصاع الآ من البحث، اإىل الإ

وت�رصيع������ات و�س������وابط حت������ول دون العبث 

الع�س������وائي باجلينات من اأجل حتقيق مرام 

واأهداف �رصيرة.

التنب�ؤ اجليني

أ الفر�������ض التي تقدمه������ا املعرفة  وتب������دا

اجليني������ة اجلديدة، قبل الولدة وت�س������احب 

املع�سالت وامل�ساكل بروز هذه الفر�ض، فقد 

ن، من خالل الختبارات  اأ�سبح من املمكن الآ

العلمي������ة على الوالدين، حتدي������د ما اإذا كان 

أو  أنث������ى، متخلفا ا أو ا الطفل املرتق������ب ذكرا ا

أو �س������حية لبع�ض ال�س������طرابات  معاق������ا، ا

الوراثي������ة املميت������ة، فم������اذا ميك������ن اأن يفعل 

الوالدان مبث������ل هذه املعلومات؟.. من املوؤكد 

جها�س، وهي  م �صتحاول اللجوء اإىل االإ اأن االأ

م�صاألة يثار حولها جدل كبري، فقد يتعاطف 

كثريون مع �صيدة تختار التخل�س من جنينها 

بدال من اأن ت�صع طفال حمكوما عليه بدخول 

�رساع موؤمل مع مر�س ع�ص������ال طوال حياته، 

اأو حمكوم������ا عليه بالتخلف العقلي، اأو معاقا 

أم لثالث بنات  طوال حياته، لكن م������اذا عن ا

أو اأكرث يريد زوجها لها �صبيا ذكرا؟.. وماذا  ا

م اأن حملها امل�ص������تكن  يح������دث لو علم������ت االأ

ب������ه عيب خلقي �ص������ئيل، ميك������ن اأن يحيا به 

ن جماعات �ص������غط  ط������وال حياته. هناك االآ

جها�س  م حق االإ يف الغ������رب تنادي مبن������ح االأ

باء حق اتخاذ قرار  عندما ترغ������ب، ومنح االآ

جها�س، حتى ميكنهم احل�ص������ول على ما  االإ

ي�صمونه الطفل املكتمل. 

ومما يعقد مثل هذه القرارات اأن التنبوؤ 

اجليني لن ي�ص������بح علما قاطعا، فقد يتمكن 

العلماء يوما ما، اأن يحددوا ما اإذا كان لدى 

�ص������ابة  اجلنني بعينه، ا�ص������تعداد م�ص������بق لالإ

أو بنوع من ال�رسط������ان، اأو  مبر�������س القل������ب ا

مرا�������س العقلي������ة، لكنهم ال  مبر�������س من االأ

ميكن اأن يتنبوؤوا بال�ص������بط متى �ص������ي�رسب 

املر�س �رسبته القا�ص������ية، واإذا كان �صي�رسب 

�رسبته اأو مدى ذل������ك املر�س، وعمر الطفل 

ن التو�ص������ل  حتى مماته، ويحاول العلماء االآ
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اإىل اكت�صاف عيوب �ص������ئيلة يف اأحد خيوط 

ال�رسي������ط اجلين������ي )DNA(، وم������ع ذل������ك 

أنواع  �ص������عب التمييز ب������ني ا �صي�ص������بح من االأ

ال�ص������ذوذ اجليني والتمايزات الطبيعية بني 

الب�رس، وقد تاأ�ص�صت يف الغرب مراكز بحوث 

لدرا�صة هذه الق�ص������ايا االأخالقية وغريها، 

النابعة من الدرا�صات يف الهند�صة الوراثية، 

اإحداه������ا مرك������ز االأخالقيات البيو�ص������حية 

مريكية، ويعرتف مدير  بجامعة ميني�صوتا االأ

آرثر كابالن قائال: اإننا مل نفكر كثريا يف  املركز ا

و�صع خط وا�صح يف هذه الق�صايا، و�صيكون 

خالقية التي علينا  ذلك اأحد التحدي������ات االأ

مواجهتها يف قرننا احلايل. 

وتعتمد قناع������ات وت�رسفات النا�س بهذا 

اخل�ص������و�س عل������ى م������دى ا�ص������تيعابهم لهذا 

حداث  املو�صوع والتعامل معه، وقد اأكدت االأ

اأن ع������دم املعرف������ة اجلينية ميك������ن اأن تنجم 

عنه نتائج �صلبية اأو حتى تدمريية. ولنعر�س 

كمثال على ذلك حادث������ة جرت عام 1995، 

فف������ي هذا العام وجد جمموع������ة من العلماء 

قاموا بدرا�صة حول عدد من املجرمني العتاة 

مبوؤ�ص�ص������ة عقلية ا�صكتلندية ذات نظام اأمني 

�ص������ديد، اأن ن�صبة مده�ص������ة االرتفاع من بني 

هوؤالء املجرمني، تتميز ب�صذوذ كروموزومي 

�ص������افة  )اخلريط������ة اجليني������ة( خا�س، فباالإ

 )Y( والكروم������وزوم )X( اإىل الكروم������وزوم

املوجودين ب�ص������كل طبيعي يف كل بني الب�رس، 

كان كل منهم يحمل كروموزوم )Y( اإ�صايف، 

وهو الكروموزوم الذكري، وتعلقت و�ص������ائل 

أولئك الذين اأطلق  آنذاك بفكرة اأن ا عالم ا االإ

عليهم ا�صم ال�صوبر ذكور مكتوب عليهم حياة 

اجلرمية، لكن �رسعان ما ثبت اأن هذا التعميم 

زائف، فلقد اأظه������رت بحوث تالية اأن 96 % 

من الرجال الذي������ن يحملون الكروموزومات 

)XYY( يعي�صون حياة طبيعية. لكن قبل اأن 

تخمد ال�صجة قدمت عدة مقرتحات التخاذ 

اإج������راءات حلماية املجتمع من تهديد متوقع 

باء  من هوؤالء الرجال من �صمنها ت�صجيع االآ

طفال قبل الوالدة،  على اإجراء فحو�س على االأ

ويفرت�س اأن يكون معنى ذلك ت�صجيعهم على 

ترتيب عملية اإجها�س اإذا كان الطفل يحمل 

كروموزومات )XYY (، وبادر علماء باإجراء 

طفال الذين  درا�صات بعيدة املدى لتحديد االأ

يحملون هذه الكروموزومات، وتتبع تقدمهم 

يف احلياة عرب ال�ص������نني من خ������الل زيارات 

منزلية، يقومون بها باختبارات �صيكولوجية 

اإىل جانب تقارير يقدمها املدر�صون، لكن يف 

مر انتهت امل�ص������األة، ولكن لي�س قبل  نهاية االأ

برياء. اأن يلطخ عدد من ال�صغار االأ

أي�ص������ا،  وميك������ن اأن يدفع البالغون خطاأ ا

فال�ص������ك اأن �رسكات التاأمني عل������ى احلياة، 

والتاأمني ال�صحي، �صتطلب من زبائنها يوما 
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�ص������خا�س  ما، القيام بفح�س جيني ملعرفة االأ

مرا�س  املحتمل اأن يتطور لديهم مر�س من االأ

أو املعيقة، ويف ه������ذه احلالة قد ال  املميت������ة ا

توافق ال�������رسكات على التاأمني على حياتهم، 

أق�ص������اطا اأكرب، ولقد  أو تواف������ق اإذا ما دفعوا ا ا

ا�ص������تخدمت �رسكات تاأمني يف الغرب �صيا�صة 

أ�صخا�س افرت�س  م�صابهة عند التاأمني على ا

يدز،  �ص������ابة باالإ اأن عليهم خطرا عاليا يف االإ

وقد �صنعت هذه ال�صيا�صة قانونا يف عدد من 

مريكية، ومن املت�صور اأن يحاول  الواليات االأ

عمال ت�ص������غيل قوة عمل لديهم  اأ�ص������حاب االأ

أنهم �صيطلبون يف  تتميز بال�ص������حة، واملوؤكد ا

امل�ص������تقبل اإجراء حتليل جيني، ومن الوا�صح 

اأن هنال������ك اإمكانية كامنة للتمييز الوا�ص������ع 

أولئك الذين ال تت�صم جيناتهم  النطاق �ص������د ا

باملوا�ص������فات املقبول������ة، ومتى متت درا�ص������ة 

أنها �ص������تجد  جينات �ص������خ�س ما، فال �ص������ك ا

لكرتونية،  طريقها اإىل امل�صارف )البنوك( االإ

والبد يف هذه احلالة من وجود قيود قانونية، 

واإال مت الت�ص������ارك يف هذه البيانات اجلينية 

ال�صخ�ص������ية م������ن قبل ال�������رسكات والوكاالت 

والهيئات احلكومية، مثله������ا مثل البطاقات 

أو ال�صجل البولي�صي، فقد ي�صبح  ال�صخ�صية ا

حتليل ال�رسيط اجليني )DNA( جزءا من 

لكرتوين الدائم ل�ص������خ�س ما. وحتى  امللف االإ

مل مت التحفظ على �رسية املعلومات اجلينية، 

�صخا�س املعنيني،  فاإن املعلومات قد تقلق االأ

نزمي ميكن اأن  فالك�ص������ف عن نق�س وراثي الأ

أو نظام  يعالج عالجا موؤثرا من خالل ريجيم ا

غذائي، ولكن ماذا عن هوؤالء الذين يخ�صون 

ن؟..  وراث������ة مر�س لي�س له �ص������فاء حت������ى االآ

ق������د يريد بع�س النا�������س تنظيم ما تبقى من 

حياتهم، وقد يف�صل اآخرون اأال يعرفوا �صيئا 

طالق.  على االإ

أن������ه معي������ب ميكن اأن  اإن و�ص������م ج������ني با

ي������وؤدي اإىل نتائج خطرية، فبع������د اأن ظهرت 

االكت�ص������افات اجلدي������دة يف الوراثة والتطور 

برزت احلرك������ة البيوجينية، وهو علم زائف، 

أتباعه باأنه ميكن التخل�س من ال�صفات  اآمن ا

الوراثية غري املرغوب فيها، بطريقة منتظمة 

خ������ارج جمموعة اجليني������ة الب�رسي������ة، وكان 

�صمن املتحم�ص������ني لذلك العلم جمموعة من 

مريكي������ني الذي������ن اعتقدوا  البيوجيني������ني االأ

أنه ميكن تربي������ة بني الب�رس كما تربى خيول  ا

ال�صباق، وكان من �صمنهم اأي�صا البيوجينيون 

مل������ان الذين قدموا ن�ص������ائح علمية لقادة  االأ

الراي������خ الثالث النازيني، ومتثل������ت تعليمات 

حمددة لتطهري اجلن�������س الب�رسي عن طريق 

اإبادة اأجنا�������س باأكملها، والتزاوج االختياري. 

أنه لي�س لدى اأي عامل جينات  لك������ن احلقيقة ا

يتحدث اليوم عن خلق جن�س ممتاز متفوق، 

�صارة اإىل  فالعلماء اليوم حري�ص������ون على االإ
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هدف جت������ارب العالج اجليني، وهو �ص������فاء 

الم الب�رسية  مرا�س الوراثية وتخفي�س االآ االأ

ولي�������س خل������ق ب�������رس من ن������وع ال�ص������وبرمان، 

أراد النا�س ا�ص������تخدام التقنية  لك������ن ماذا لو ا

املكت�ص������بة لتح�ص������ني جينات لي�صت معيبة؟.. 

وهل ت�ص������تخدم الهند�ص������ة الوراثية كجراحة 

يف العقود القادمة م������ن هذا القرن؟.. وهل 

طفال الذين مل يتم  يتم بذلك التمييز �صد االأ

تعديل جيناتهم؟. 

أ�صئلة تعتمد اإجاباتها على كيفية ا�صتخدام  ا

بن������ي الب�رس ملكت�ص������فات الهند�ص������ة الوراثية، 

وبالتايل اإىل حد كبري على القوانني ال�صادرة 

التي تنظم الهند�صة الوراثية وا�صتخداماتها، 

وعلين������ا اأن نقول هنا اإن������ه بنظرتنا احلالية 

اإىل التقدم العلمي، �ص������تكون اإمكانية العالج 

أنه  اجليني حمددة يف امل�صتقبل القريب ذلك ا

اإذا مت نق������ل جينات اإىل خاليا جينية )خاليا 

نخاع العظام على �ص������بيل املثال( ف�ص������تموت 

اجلينات املعدلة م������ع موت حاملها املري�س، 

طفال املري�س  أنه������ا لن تورث الأ ومعنى ذلك ا

أنه يف امل�ص������تقبل  بعد اإج������راء العملية على ا

مكان تغيري اجلينات يف  البعيد قد ي�صبح باالإ

اخلاليا التي تنتج البوي�ص������ات اأو احليوانات 

املنوي������ة، واإذا ما جنح هذا اأمك������ن اأن تنتقل 
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اجلينات اجلديدة وتورث، لكن هذا بال�صبط 

ما يخيف معار�ص������ي الهند�صة اجلينية، ذلك 

أن������ه اإذا متكن علم������اء البيولوجيا من تغيري  ا

امل�ص������ار الوراثي، فاإنهم بذلك مي�ص������كون بني 

أيديهم م�صري بني الب�رس، وهذا ما ال يوافق  ا

عليه رج������ال الدين والقانون، ويقف �ص������ده 

كثريون من امل�صتغلني بالق�صايا العامة. 

م�صدر خ�ف وقلق 

أننا نخ������اف من املجهول،  من امل�ص������لم به ا

لذلك فاإن ال�ص������يء ال������ذي ال نعرف ماهيته 

وم�ص������امينه ن�ص������عر باخلوف جتاهه، وذلك 

لعدم معرفتنا مبا ميكن اأن يوؤدي اإليه، وجهلنا 

ه������ذا يدفعنا اإىل ال�ص������عور بالقلق والرف�س، 

وه������ي كلها انفع������االت نابعة من اإح�صا�ص������نا 

باحلرية و�ص������عورنا بوجودنا كاأ�ص������خا�س لهم 

كينونتهم و�ص������ريورتهم وهويتهم. لذلك وكما 

يوؤكد العلم������اء، اإذا مل يكن للمرء اأي قدر من 

أو  أبدا، ا احلرية فاإنه ل������ن مير بتجربة القلق ا

نكليزي كري كيغارد:  كما قال الفيل�ص������وف االإ

القلق ه������و اإمكانية احلري������ة. ولكن اخلوف 

أي�ص������ا بامل�ص������تقبل، اأو مبعنى اأدق  مرتب������ط ا

باملجه������ول، فنحن نعرف املا�ص������ي واللحظة 

الراهنة، ولكننا ال نعرف امل�ص������تقبل، ولذلك 

نخافه ون�صعر بالقلق اإزاءه وميكن اأن نتغلب 

على هذا اخلوف اإذا عرفنا خفايا اأي موقف 

يواجهنا وعرفنا النتائ������ج املرتتبة على ذلك 

املوقف، مما ي�ص������اعدنا على التدخل لتغيري 

مور ل�ص������احلنا. من هنا فاإننا حني  جمرى االأ

نخ������اف من الهند�ص������ة الوراثي������ة بوجه عام، 

ونحاول اأن منار�س حريتنا من خالل �صعورنا 

باخلوف والقلق ال نخاف مما نعرفه، واإمنا 

أ�ص������ا�س  مم������ا جنهله، فهل هو خوف لي�س له ا

ن الهند�ص������ة  أنغلهارت: الأ كم������ا يقول الع������امل ا

ن  الوراثية مبعناها ال�ص������لبي مل ت�صل حتى االآ

اإىل ما ميكن اأن يخيفنا، ولذلك فاإن التفكري 

فيها بهذا املعنى تفكري م�صتقبلي، فما الذي 

نخافه يف الهند�صة الوراثية؟. 

لقد ا�ص������تطاعت الهند�صة الوراثية حتى 

يومنا هذا اأن تتو�ص������ل بامتي������از اإىل معرفة 

الرتكي������ب الوراثي للب�رس، وه������ي حتاول من 

خ������الل فك الرم������وز الوراثية اأن ت�ص������ل اإىل 

التحك������م يف هذه املورثات. وقد ا�ص������تطاعت 

جنازات ذات  ن اأن حتق������ق بع�س االإ حتى االآ

ن�صولني  ن�صانية باإنتاج االأ الفائدة العظيمة لالإ

واكت�صاف مواد تق�صي على التلوث النفطي 

يف البحار وغريها من االكت�ص������افات. كما اأن 

مرا�س  هذا املجال ي�صتخدم يف الك�صف عن االأ

أو ملعرفة طبيعة مر�س  الوراثية املجهول������ة، ا

ال�رسط������ان. اإذن، كل م������ا و�ص������لت اإليه حتى 

ن�صان، فما هو م�صدر اخلوف  ن يخدم االإ االآ

والقلق؟ .. تعترب تكنولوجيا جتزئة املورثات 

واإعادة تركيبها اأعظم انت�صار حققه يف جمال 
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العلم عموما وجمال البيولوجيا اجلزئية على 

وجه اخل�صو�س حتى هذه املرحلة، ولكن هذه 

التكنولوجيا حتمل يف طياتها بع�س املخاطر 

الكامنة التي ال ن�صتطيع حيالها �صوى اأن نتنباأ 

بها فح�صب، ولذلك فهي تثري خماوف جمهور 

النا�س والعلماء على حد �صواء. ولكن هناك 

فرق بني خماوف اإن�صان يعرف املو�صوع الذي 

يتعامل معه، وبني خماوف �صخ�س اآخر يبني 

موقفه بناء على ت�ص������ورات خيالية ال عالقة 

لها بالواقع. ولذلك �ص������نتحدث عن املخاوف 

الواقعية اأو خماوف العلماء، ثم نتحدث عن 

خماوف عامة النا�س: 

1 – خمـــاوف العلمـــاء: تنح�������رس خماوف 

من املرتبطة  العلماء يف جوانب ال�صالمة واالأ

باإجراء التج������ارب كاأن يحدث ت�رسب خالل 

التج������ارب جلرثوم������ة وراثية خ������ارج املخرب، 

أو ت�ص������كل  توؤدي اإىل انت�ص������ار وباء اأو مر�س ا

خطورة عل������ى البيئة الطبيعية. كذلك هناك 

خوف من اأن تتحول جرثومة وراثية م�ص������املة 

اإىل ميكروب ي�ص������كل خطورة على النا�س، اأو 

تنتقل خلية ت�ص������به اخللي������ة ال�رسطانية عن 

طريق الف������م مثال. وخالل اإج������راء التجربة 

فتوؤدي اإىل موت ذلك ال�صخ�س

2 – خمـــاوف الـــراأي العـــام: اإن خم������اوف 

الراأي العام خمتلف������ة، فهي يف الغالب مبنية 

على خماوف تعود اإىل ق�ص�س ت�صبه ق�ص�س 

فرنك�صتني، واأهم هذه املخاوف ما ياأتي: 

- عامل من�ن:  يخاف البع�س من وقوع 

هذه التكنولوجيا بيد عامل جمنون، وهم يرون 

أنه حتى لو و�ص������عت �صوابط ولوائح ملنع اأي  ا

�صلوك غري عادي، فلن يكون هناك �صمان اأن 

يظهر عامل جمنون ي�صعى اإىل حتقيق اأهداف 

غري اإن�ص������انية رغم وجود ال�صوابط واملوانع، 

ويخلق كائنا ب�رسيا ال ميكن التخل�س منه اأو 

أو تتجه جتاربه اإىل تخليق  ال�ص������يطرة عليه، ا

جرثومة وبائية على الب�رسية كلها. 

بع�س  يخ������اف  - �صلطـــة ديكتات�ريـــة:  

النا�س اأن تقع هذه التكنولوجيا يف يد �صلطة 

ديكتاتورية عدوانية ت�صعى اإىل اال�صتفادة من 

أنواع التكنولوجيا املتطورة لل�صيطرة على  كل ا

العامل كما حدث يف قنبلة هريو�صيما.

ولك������ن البع�س ال يتفق مع ه������ذا الراأي، 

أنه ال يرى م������ربرا ملثل هذه املخاوف،  اأعني ا

ن�صان البدائي من الظواهر  وي�صبهه بخوف االإ

الطبيعية، وهذا ما ذهب اإليه �صتيفن توملن، 

أ�صتاذ الفل�ص������فة بجامعة �صيكاغو بالواليات  ا

ن�ص������ان بهذه  املتحدة، حيث قال اأن عالقة االإ

ن�صان  التكنولوجيا احلديثة �صبيهة بعالقة االإ

البدائي بالنار يف بداية التاريخ، اإذ كانت النار 

تعترب �ص������يئا خميفا ومقد�صا، فقد كان التقاء 

ن�صان بها عملية خميفة يف البداية، ولكن  االإ
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النار نف�ص������ها كانت ذات قيم������ة كبرية بحيث 

اأ�صبح من ال�صعب فيما يعد اال�صتغناء عنها. 

ن ن�ص������لك ال�ص������لوك نف�صه من دون  ونحن االآ

حماولة معرفة الفوائد التي ميكن اأن جننيها 

من هذه التكنولوجيا، واإنني اأرى اأن امل�صكلة 

لي�ص������ت بوجود ه������ذه التكنولوجي������ا اأو عدم 

وجودها، واإمنا باملجتمع الذي �صي�صتخدمها، 

فاإذا كان جمتمعنا م�صاملا منفتحا على العامل 

فاإنه من دون �صك �صي�صعى اإىل خري الب�رسية 

ومنفعتها، واإذا كان جمتمعا متخلفا وم�صتبدا، 

فاإن الدمار �ص������يكون م�صري العامل، ومثل هذا 

خ������ري ال يحت������اج اإىل تكنولوجيا  املجتم������ع االأ

متط������ورة لك������ي ي�ص������عى اإىل اخل������راب، فهو 

�ص������يحاول ب�صتى الطرق ومن دون تكنولوجيا 

اأي�صا اأن يحقق اأهدافه العدوانية. 

اإن تهديد جت������ارب البيولوجي������ا عموما 

والهند�ص������ة الوراثية على وجه اخل�ص������و�س 

أبرز املخاطر  ن�ص������ان وقد�صيته، من ا لكيان االإ

واملخاوف التي يثريه������ا املهتمون بهذا النوع 

من الناحية الفل�ص������فية، اإذ ت������رى كاتبة مثل 

ن�صان كعن�رس  ترييزا اأغلي�صي�س، اإن دخول االإ

أ�صا�ص������ي يف تركيب هذه التجارب، يعني اأن  ا

يفقد حرمته وقد�ص������يته وحقوقه االأخالقية 

التي ال ميكن التغا�ص������ي عنها. وهي تق�صد 

بذلك اأن حماولة العلم������اء التدخل يف تغيري 

ن�صان وحتويله اإىل كائن  الرتكيب الوراثي لالإ

ذي �ص������فات خا�ص������ة يحددونها هم، ما هي 

ن�ص������ان وا�ص������تقالليته،  اإال تدخل يف حرية االإ

أ�صا�ص������يا من  وكلها �ص������مات ت�ص������كل عن�رسا ا

ن�ص������اين، فاإذا فق������د حريته فقد  تكوين������ه االإ

أي�ص������ا اإن�ص������انيته، وبالت������ايل تطاولن������ا على  ا

قد�ص������يته، وهو ما يخالف قد�ص������ية احلياة. 

ولك������ن الهند�ص������ة الوراثية ال ته������دد الكيان 

ن�ص������اين اإال اإذا �صعت اإىل حتويله اإىل كائن  االإ

اآخر، اأو حاولت التحكم برتكيبه الوراثي عن 

طريق تغيري �ص������لوكه، ومن ثم ي�صبح اإن�صانا 

رادة، وهي  أو م�صلوب االإ أو م�ص������املا ا عدوانيا ا

ن�صان. ولكن الهند�صة  كلها �ص������فات ت�صكل االإ

الوراثية لي�صت كلها حماوالت من هذا النوع، 

اإذ اإن هن������اك جوانب اأخ������رى يف هذا املجال 

ال ميك������ن اإغفالها، فهل ميكن اأن مننع فائدة 

عظيمة �صتعم الب�رسية عن طريق التو�صل اإىل 

ننا نخاف  مرا�������س الوراثية فقط الأ عالج لالأ

من بع�س ال�ص������لبيات؟.. قد ن�ص������تطيع و�صع 

بع�س ال�صوابط حلل م�صكلة من هذا النوع، 

اأو مننع الهند�ص������ة الوراثية مبعناها املوجب، 

ولكن ال ميك������ن اأن مننع اخلري كله فقط من 

اأجل بع�س ال�صلبيات. 
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جمل الت������ي تفنت اللب، وتخلب  ل نفك������ر كثرياً حني ن�س������األ: ما الهدية الأ

أنها طاقة ندية ت�س������م من الزهر  النظر، وتوؤدي واجب ال�س������كر؟ نعرف فوراً ا

والورد، اللون النا�رض والعطر الفواح… اإنها يف الواقع ر�سول املحبة ال�سافية، 
ولغة احلوار العاملية، ورم������ز لكل ما هو رائع ونقي، ومن مينحنا هذه الهدية 

نيق������ة الباهرة…؟ اإنه الربيع الب�س������ام، مالك الف������رح واجلمال الذي ميدُّ  الأ
�رضة… احلياة بنب�سها اخلالق وروعتها الآ

كاتب �ص�ري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�لربيع �أ�سمى 

بد�ع �سور �لعطاء و�لإ

حممد مروان مراد

❁
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 يف كل ع������ام ياأتي الربيع ليمر بع�ص������اه 

ر�ض، فيك�صوها بعد  ال�ص������احرة على وجه الأ

جفاف وجتهم حلله الزاهية: خ�رضة وارفة، 

وزه������ر متاألق من كل �ص������نف ول������ون، وعيون 

أ�صّبه  أنا ا مل والتفاوؤل، وا م�رضقة بابت�ص������ام الأ

الربيع بطف������ل رقيق يكتب بلغته الب�ص������يطة 

على الرتاب بالزهر والورد، فتنتع�ض كل حبة 

وت�صحو وتزدهر وترتقرق العواطف اجليا�صة 

يف ال�ص������دور، وتتحرك دقات القلوب �صاكرة 

لل�صماء عطاءها اخلّي الدفاق. 

�ص������اطي حكاي������ات وحكاي������ات عن  يف الأ

الربيع والزهور: حكي اأن �ص������يدنا اآدم، حني 

�ص������ار يف جنة عدن… راح ين������ادي على كل 

زهرة با�صمها… ومر بزهرة �صغية مل يُعرها 

اهتماماً، ف�صاألته: 

أنا يا �صيدي؟ لقد ناديت كل  � ما ا�ص������مي ا

زهرة با�ص������مها ومل تذكرين، اأجاب: ل عليك 

حتى  يا �صغيتي، وليكن ا�صمك: اذكرين… 

أب������داً، ودرج ال�ص������م فع������ًا على  أن�ص������اك ا ل ا

الزهرة املعروفة اليوم با�صم: )البن�صية(، ويف 

م�رض القدمية احتف������ل النا�ض مبقدم الربيع 

وعيدوا له، وقد�ص������وا زهرة )اللوت�ض( النابتة 

على �صطح ماء النيل، ور�صموها نقو�صاً على 

جدران املعاب������د واملقابر، وتزينت بها ملكات 

الفراعنة… وحني و�صل ماركو�ض انطونيو�ض 

اإىل م�رض ا�ص������تقبلته )كيلو باترا( وقد زينت 

حمر، ثم بعد  �صعرها ب�ص������فرية من الورد االأ

�ص������هور اأهداه������ا يوليو�س قي�������رس اإكلياًل من 

أ�صك تاج روما.  الورد قائاًل: اإين اأ�صع على را

له )قن�ص������و(  ويف الهن������د يحك������ون اأن االإ

له  راأى زهرة اللوت�������س تتفتح ويخرج منها االإ

)براهما(، ال������ذي بادر )قن�ص������و(: انظر اإىل 

أرقُّ واأندى زهور الدنيا…  زهرتي… اإنه������ا ا

رد قن�صو: 

ولك������ن يف حديقتي زه������رًة اأجمل واأن�رس 

له������ان وهما  ا�ص������مها )وردة(… وجت������ادل االإ

يتجوالن يف الب�ص������تان ليتوقفا عند �ص������جرة 

ورد اأحمر خالب، وانتف�ص������ت وردة وتفتحت 

لتخرج منها )ك�ص������مي( اإلهة احل�صن واحلب 

والرقة، خماطبة )قن�صو(: 

ن الطبيعة  أنا �ص������عيدة الأ � اإي موالي، كم ا

ح������ب، فمال  ك������ون رفيقتك االأ اختارتن������ي الأ

عجاب عيني  )قن�صو( وقّبلها، يف حني مالأ االإ

)براهما( فهتف �صعيداً: 

لهة، ووردتك احلمراء  أ�صهد اأنك �صيد االأ � ا

زهار.  �صيدة االأ

كذلك عّيد الفر�������س للربيع، واأحيوا يوم 

أيام ال�ص������نة ال�صم�ص������ية وتعني  )ن������ريوز( اأول ا

الكلم������ة: »يوم جديد للنزه������ة والفرح«، كما 

غريق  عّي������د للربيع اأهل ال�ص������ني والهند واالإ

وكان ل������ه عند الرومان اإله يحتفلون مبقدمه 

مبهرجانات الرق�س والغناء. 
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وفيه يخرج������ون اإىل احلقول، ويجمعون 

حبائهم مقرونة  الزه������ور باقات يهدونه������ا الأ

بدعوات ال�صعادة وامل�رسات. 

أ�صطورة ال�صعر  دخل �صعدي ال�ص������ريازي، ا

الفار�صي اإىل الب�صتان املزغرد بحلته الربيعية 

�رسة، وقد متلكته رغبة ملحة ملكت عليه  االآ

جمام������ع فكره: اأن يه������دي اإىل حبيبته اأجمل 

واأغلى عطايا الكون. 

فكر اأوالً اأن يعطيها قلبه الناب�س باحلب 

والوف������اء ولكن ه������ذا يعني موت������ه، وفكر اأن 

يجمع لها طاقة ملونة من زهر الب�صتان يزين 

بها مفرق �ص������عرها، ولكنه ما لبث اأن اأدرك 

باأن عيون الزهور �رسعان ما تغم�س وتذوي، 

وتتم�صى يف خدودها �ص������فرة الذبول، فكان 

أ�صعاره الرقراقة التي ا�صتلهمها  اأن �صفر لها ا

م������ن فتنة الورود الن�������رسة، وعبق الرياحني، 

نيق: حدائق الورد.  وقدمها لها يف ديوانه االأ

الكل�صتان. 

غريق،  أ�ص������اطري االإ يف اليونان… حكت ا

اأن اأدوني�������س وه������و ميثل عندهم الو�ص������امة 

وال�صباب، كان يحاول ا�صطياد وعل بري… 

لكن الوع������ل تغلب عليه وقتله، فحزنت عليه 

أنه������ا حولت قطرات  »اأفرودي������ت« ويذكرون ا

الدم الت������ي تناثرت من ج������راح اأدوني�س اإىل 

وريقات حمراء لزهرة رهيفة حملت ا�صمه، 

ويطلقون عليها اليوم: نقطة الدم. 

اأما الرومان: فقد احتفلوا بالزهر والورد، 

وخ�ص������وا مو�ص������م الفرح والعبري مبهرجانات 

الرق�س والغناء، وحني يهل الف�ص������ل البديع 

يخرجون ال�ص������تقباله يف اأح�ص������ان الطبيعة 

املختالة بحللها امللونة العطرية… 

هل ال�صني اأ�صدق رموز  ومّثلت الزهور الأ

اجلم������ال وال�ص������عادة، وثمة مثل يف ال�ص������ني 

يق������ول: اإذا كان لديك رغيفان، فبع اأحدهما 

وا�صرت بثمنه زهوراً، فاإن اخلبز ي�صبع اجل�صد، 

والزهر يغذي الروح. 

أم  وحتم������ل ال�ص������ني اإىل الي������وم لق������ب »ا

احلدائق« يف العامل وهي تفاخر باأن 40% من 

�صجار والزهور يف هولندا، و%50  �صالالت االأ

مريكية  أملاني������ا، و70% يف كاليفورني������ا االأ يف ا

تاأتي م������ن ال�ص������ني، ولهذا يقول������ون هناك: 

»حديقة لي�س فيها زهور من ال�ص������ني لي�صت 

أبداً«، والزهرة القومية لل�ص������ني هي  مكتملة ا

زهرة »ال�صتاء« »الكريزانتيم« ال�صخمة ذات 

أل������ق والرائحة الذكي������ة… تتفتح  الل������ون املتا

»زهرة ال�صتاء« فيمالأ عبريها الغرف، وتت�صبع 

بعبقه������ا الفاغم املالب�س… ف������ال عجب اأن 

تكون �ص������فرية ال�صني اإىل قاعة »لينكولن« يف 

مم املتحدة  وا�ص������نطن، واإىل املقر الرئي�س لالأ

بنيويورك، واإىل �صفارات ال�صني يف العامل. 

وتنقلنا اجلولة يف عامل الورد والعطر اإىل 

اليابان ومثل كل ال�ص������عوب احتفى اليابانيون 
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أف������ردوا لها مكان������اً حميماً يف  بالزه������ور، وا

حياتهم، واخت�صوا بنوع من التعامل الرهيف، 

متّثل بطريقتهم املتميزة يف تن�ص������يق الزهور، 

تعت������رب يف الواقع فناً جمي������اًل يطلقون عليه: 

أ�صاتذته  أ�ص������اليبه وا ايكليبانا… ولهذا الفن ا

املبدعون، وهو يعتمد الب�ص������اطة والر�ص������اقة 

يف التن�ص������يق، ت�ص������تخدم فيه زهور قليلة ال 

تتع������دى ال�ص������ت زه������رات، مع ب�ص������ع نبتات 

خ�رساء يرتبها الفن������ان يف جمموعة لتعطي 

كل زهرة فيها معنى حمدداً، الزهرة املتجهة 

على ت�صري اإىل ال�صماء، والزهرة املائلة  اإىل االأ

�صفل تومئ اإىل  متثل الهواء، واملتجهة نحو االأ

ر�س، وجممل الت�صكيل معناه: احلياة.  االأ

كن������ت يف زيارة اإىل الياب������ان عام 1977، 

وم������ا اأكرث ما قراأت قبله������ا عن الفن الياباين 

فالزهرة يف  وع�ص������قه الدائ������م للزه������ور… 

لوحات اليابانيني هي قا�صم م�صرتك وعن�رس 

أ�صا�ص������ي، وال غرو اأن تكون زهرة )ال�رسوق(  ا

رمزاً لبالدهم! 

واإذا كان الف������ن الياباين قد اتخذ طابعه 

الكال�ص������يكي ال�ص������هري من حي������ث )التكنيك( 

�ص������الة والعراقة، فقد اتخذ الزهرة  رمزاً لالأ

طابع������اً للرومان�ص������ية وحب اجلم������ال! كانت 

زياراتن������ا املتالحق������ة للمنتزهات ال�صا�ص������عة 

عبارة عن بح������ث يف متحف طبيعي للزهور 

أياً كانت ثقافته �  ويحلو للمواط������ن الياباين � ا

اأن يحدثك عن زهرة بعينها وكاأنه متخ�ص�س 

يف علم النبات. 

واإذا ما ا�صطرتك الظروف اأن تطاأ بقدمك 

اإحدى الزهرات � حتى لو كانت وليدة �صغرية 

أملاً وكاأنك تدو�س على رئتيه!  � ت������اأّزم الياباين ا

دب يحاول اأن يقيم الزهرة  وب������كل احلب واالأ

مرة اأخرى وبربت عليها يف مناجاة �صامتة. 

واإذا ما طاب التنزه واملرح… �صار اليابانيون 

يف جماع������ات ي�ص������دون بن�ص������يدهم الوطني: 

�صاكورا �ص������اكورا… وما هذه )ال�صاكورا( اإال 

تلك الزهرة البي�ص������اء اجلميلة التي ال يخلو 

أ�صجارها مكان يف اليابان! والنا�س هناك  من ا

يع�ص������قون الزهور بدرجة جنونية، ال ي�ص������ل 

اإليها اأي �ص������عب يف العامل. فالزهرة ت�ص������اوي 

عند الرجل الياباين ولداً من اأوالده، جتدها 

يف كل حجرات بيته، ويف ال�رسفات والنوافذ، 

أ�ص������طح املنازل، ويف  ويف حدائق معلقة فوق ا

مكات������ب العمل ويف ردهات املباين العامة… 

ويف كل حياتهم! 

نواع من  والياب������اين ميتل������ك ع�������رسات االأ

الزهور يف حديقة بيته، يق�ص������ي معها اأمتع 

وقات يف تاأملها ورعايتها وتن�صيقها. واأذكر  االأ

ح������د املعارف اليابانيني  اأين كنت يف زيارة الأ

يف مدين������ة )ناج������و(، تل������ك املدين������ة الدينية 

العريقة، وعندما دلفنا من باب احلديقة اإىل 

املمر املو�ص������ل اإىل داخل البيت، فوجئت باأن 
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م�صيفي ي�ص������توقفني اأكرث 

من ن�صف �صاعة يحدثني 

ع������ن الزه������ور يف حما�س 

تعلو  جيا�ص������ة،  وعاطف������ة 

وتنخف�������س حتى  نربات������ه 

الهم�س  اإىل درجة  ت�ص������ل 

احل������امل… وملا مل ت�ص������عفه 

جنليزي������ة � التي  اللغ������ة االإ

اأجيده������ا � اندفع يتحدث 

باليابانية ويغني باأ�ص������عار 

مل اأفهمها ولكني اأح�ص�صت 

مبا يقول! 

ومن امل�صتحيل اأن ترى 

اأو ميداناً يف كل  �ص������ارعاً 

اأرج������اء الياب������ان من دون 

وج������ود احلدائق املزدهرة 

بخمائ������ل الزهور، ويرجع 

علماء النف�س هذا ال�صعور 

زهار  االأ بجم������ال  اجلارف 

عند اليابانيني اإىل معاناة ال�ص������عب القا�صية 

من ويالت احلرب العاملية الثانية، واملعاي�صة 

اليومية للرباكني والزالزل، مما جعل النا�س 

ر�س  يع�صقون عطاء االأ

بالطبيعة،  الع������رب  أ�ص������الفنا  ا واحتف������ل 

وجمالها الريان يف ف�ص������ل الربيع، وبلغ من 

أنهم نقلوها اإىل بيوتهم واإىل  حبه������م للطبيعة ا

يومن������ا يكاد ال يخلو بي������ت عربي من حو�س 

زاخ������ر باأنواع الزهور، وتعري�ص������ات الدوايل، 

أ�ص������جار الكباد والن������ارجن والليمون… وملا  وا

أبنية  ازدحم������ت املدن بال�ص������كان، وظه������رت ا

الطواب������ق، اأخذت اأ�ص�������س النب������ات املنزيل 

مكانه������ا لتعو�س عليهم م������ا فاتهم من متعة 

الطبيعة. 

غاين« اأن وفود العرب  ذكر �ص������احب »االأ
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قدمت م������ن كل ناحية يف اجلزي������رة العربية 

اإىل اليمن لتهنئة »�ص������يف ب������ن ذي يزن« بعد 

حبا�س وطرده������م من اليمن،  ظف������ره على االأ

وكان وفد قري�س مكوناً من »عبد املطلب بن 

ها�ص������م« و»اأمية بن عبد �صم�س« و»خويلد بن 

أ�صد« فاأتوه وهو يف »ق�رس جنران« ب�صنعاء،  ا

أ�صه غالم  ودخلوا عليه يف جمل�ص������ه، وعلى را

واقف ينرث امل�ص������ك يف مفرقه، وكانت هداياه 

للوفود عند وداعها حلتان من العطر امل�صفى 

من ورد العراق وال�صام. 

كان  ويف احلرية حيث مل������ك املناذرة… 

م������ن ع������ادة »النعمان ب������ن املن������ذر« اأن يبعث 

اإىل »�ص������وق عكاظ« يف كل ع������ام لطيمة من 

لطائمه ال�صهرية، وهي العري املحملة بامل�صك 

والطيب، ويف عا�صمته »احلرية« كانت جمال�س 

ال�صمر وال�ص������عر ت�ص������ج بعبق العود املندى، 

�س  ر�س باأ�ص������ناف الريحان واالآ وتفر�������س االأ

واليا�صمني. 

ويحكون اأن النعمان بن املنذر خرج يوماً 

ر�س  اإىل ظاهر احلرية متنزهاً، وقد لب�صت االأ

أبه������ى حلله������ا، وازينت بال�ص������قائق احلمراء  ا

املتوهج������ة، فا�صتح�ص������نها وق������ال: احموها، 

فحميت و�ص������ميت با�ص������مه �ص������قائق النعمان 

وانت�رست حول ق�رسه )اخلورنق(. 

ونال الربيع عناية امل�ص������لمني يف �ص������ائر 

بالرعاي������ة  عطاي������اه  وخ�ص������وا  قط������ار،  االأ

واالهتمام، �صيدنا علي كرم اهلل وجهه يقول: 

)توق������وا اأول الربد وتلقوا اآخره، وانظروا اإىل 

أوله يحرق، ويف  �ص������جار فاإنه يف ا فعله يف االأ

اآخره يورق(. 

وكان �صيدنا عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل 

عن������ه يقول: )لو كان يل اخليار باأن اأختار، ملا 

زهار، فاإن فاتني الربح مل  كنت غري بائ������ع لالأ

يفتني العطر(. 

كما جتلت �ص������واهد احلفاوة بالزهور يف 

مراء يف املدن والق�صور،  حدائق اخللفاء واالأ

وقد ازدانت باأ�ص������ناف الورود والرياحني يف 

ندل�س  الكرخ والر�صافة وجنات العريف يف االأ

ويف ب�صاتني ال�صام. 

ويحك������ى يف ه������ذا املج������ال اأن اخلليفة 

العبا�ص������ي املاأمون قال: )اأغلظ النا�س طبعاً 

من مل يك������ن يف الربيع ذا �ص������بوة(، وقد رفع 

اإليه يوماً اأن ن�ص������اجاً يعمل طوال ال�صنة كلها 

ال يبط������ل يف عيد وال جمعة فاإذا ظهر الورد 

أن�صد ب�صوت عال:  طوى عمله، وا

فا�صطبح�ا الــ�رد  وجــاء  الزمان  طــاب 

واأنـــــــ�ار اأزهــــــــار  عـــيـــد  لــــلــــ�رد  دام  مــــا 

ومي�صي الن�صاج الربيع يف حلقة اأ�صحابه 

يت�ص������امرون، حتى اإذا انق�صى الورد عاد اإىل 

أن�صد:  عمله وا

الــ�رد ا�صطبح اإىل  فــاإن مل يبقني ربي 

والعطر الــــ�رد  عــلــى  والــهــفــي  مــت  واإن 
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ـــــــه الــــعــــر�ــــض جـــــل جـــاللـــه:  �ــــصــــاألــــت اإل

اإىل احلــ�ــرس غــبــ�ه  قــلــبــي يف  يــ�ا�ــصــل 

فق������ال املاأمون: لقد نظر �ص������احبكم اإىل 

الورد بع������ني جليلة، فينبغ������ي اأن نعينه على 

مروءته، واأجرى له يف كل �ص������نة ع�رسة اآالف 

درهم… 

وحظ������ي الربي������ع عند احلكم������اء مبنزلة 

أوا يف مناظره اخلالبة، وعطائه  �صامية، اإذ را

رواح  املتج������دد، دواء للنفو�س املري�ص������ة واالأ

العليلة، يقول احلكيم بقراط: 

من لن يبتهج بالربيع وزهره، ومل ي�صتمتع 

ب������ربد ن�ص������يمه، فهو فا�ص������د امل������زاج حمتاج 

للعالج. 

وحدثوا عن روح بن حامت اأمري اأفريقية، 

أبي�س  أنه دخل عليه بطبق فيه ورد اأحمر وا وا

يف غري مو�ص������مه، حمله اإلي������ه مزارع جمتهد، 

فاأمر اأن ميالأ بالدراهم فقالت جارية له: ما 

ان�صفته يا �ص������يدي… قال: ومل؟ اأجابت: اإنه 

أبي�س فلّونه له  أه������داك ورداً بلونني اأحمر وا ا

مري اأن يخلط دراهم ودنانري  أي�صاً، فاأمر االأ ا

ودفع له( 

آية  وكان الب�صتان عند العرب متعة للعني وا

للفن… ي�ص������ري املوؤرخون اإىل تدله �صالطني 

زهار واحلدائق، وي�صفون ب�صتان  املماليك باالأ

مثال  قان�ص������وه الغوري، باأنه كان م�رسباً لالأ

بهة وروع������ة التن�ص������يق واجلمال، كما  يف االأ

أيا�س ب�صتان القلعة بالقاهرة يف  و�ص������ف ابن ا

أينعت  عر�س �صائق يقول فيه: يف هذه ال�صنة ا

�ص������جار التي غر�ص������ها ال�ص������لطان بامليدان  االأ

زه������ار النادرة، ما  واأخرجت �ص������تالت من االأ

بني ورد ويا�ص������مني وفل وزنبق و�صو�صن، وقد 

أبي�س زكي الرائحة نقل من  عاينت فيه ورداً ا

ال�صام ومل يكن معروفاً مب�رس، فكان ال�صلطان 

بنو�س والعاج،  يجل�س على دكة مطعم������ة باالأ

تظلل������ه عرائ�س اليا�ص������مني، وعلى غ�ص������ون 

ال�ص������جر اأمامه اأقفا�س البالبل وال�صحارير 

ر�س دجاج حب�ص������ي  والقم������ارى… وعلى االأ

وبط �صيني وحجل وغريها من الطيور. 

ل�ان:  لغة االأ

راء والتف�ص������ريات حول  وق������د اختلفت االآ

أل������وان الزه������ور، ولكن هذه  ما ترم������ي اإليه ا

التاأويالت غالباً ما تخ�صع للمزاج ال�صخ�صي 

قب������ل اأن تكون حقائق متفقاً عليها، فيقولون 

اإن الزهور املهداة اإىل املري�س يجب اأن تكون 

زرق  حم������ر( واالأ أل������وان ترتاوح بني )االأ ذات ا

الف������احت.. ولكني عندما كنت ب�ص������دد زيارة 

�صديق مري�س، وق�صدت حماًل �صهرياً يعترب 

مور، طلبت  �ص������احبه خبرياً يف مثل ه������ذه االأ

منه طاقة زهور واأو�صحت له الغر�س منها، 

فق������ال بلغ������ة الواثق من علم������ه وخربته: خذ 

بي�س،  حمر واالأ لوان املبهجة واأكرث من االأ االأ

لوان...  ف������اإن املري�س حمت������اج ملثل ه������ذه االأ
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أنها م�صاألة تقديرية ولي�صت  وعندئذ عرفت ا

ن�صو�صاً علمية! ويقولون اإن الزهور الدافئة 

فراح  حمر وم�ص������تقاته( تقدم يف االأ )اللون االأ

واملنا�صبات ال�صعيدة.. ولكني عندما تتاح يل 

فر�صة ح�ص������ور مثل هذه املنا�صبات ال�صارة، 

لوان دون ا�صتثناء.. اأما  اأرى باقات من كل االأ

القول باأن الزهور ذات اللونني البنف�ص������جي 

حزان... فاأعتقد  زرق الغامق، تقدم يف االأ واالأ

اأن هذين اللونني الباردين اإذا اجتمعا فالبد 

�صى والقتامة  واأن يرتكا يف النف�س اإح�صا�صاً باالأ

واالنطواء، ورمب������ا كان مبعث هذا االعتقاد 

هو الواقع ال������ذي يدركه كل فنان يتعامل مع 

لوان  لوان. وبغ�س النظر عن مدلوالت االأ االأ

واالجته������ادات املتفاوتة يف تف�ص������ريها، فاإن 

أق������رب اإىل القلب والروح والوجدان  الزهور ا

واأمتع للعني من اأي �صيء اآخر، ولعل كرثة ما 

اأثري حولها من حديث واأبحاث خري دليل على 

ما حتمله من م�ص������امني واإيح������اءات معنوية 

�ص������تى، يجد كل اإن�ص������ان فيها بغيته و�صدى، 

أيا كانت هذه االنفعاالت!  النفعاالته، ا

وجعلوا للزهور لغة تف�ص������ح يف كل زهرة 

عما تخبئه من لون وطيب 

فكان������ت الوردة البي�ص������اء رم������ز الرباءة 

مل يف ال�ص������تاء وتلك احلمراء  والعفاف واالأ

ثارة، وتوّقد العاطف������ة والقدرة على  ل������ون االإ

نانية،  جناب، وال�ص������فراء لون الغ������رية واالأ االإ

وكذل������ك العجرفة والكربي������اء، يف حني يرمز 

زرق يف الزهور اإىل ال�صفافية و�صدق  اللون االأ

م�س املختزنة يف �صويداء  ال�صعور وذكريات االأ

مل  خ�������رس ل������ون االأ النفو�������س… ويبق������ى االأ

�صود فهو لون  وال�صباب وامل�صتقبل… واأما االأ

�ص������ى كما تعارفت عل ذلك الرمز  احلزن واالأ

الكثري من ال�صعوب. 

أم������ا عند حمبي الزهور وه������واة الرموز،  ا

أن������واع بعينها تقول تعبريات من دون  فهناك ا

كالم، فمثاًل زهرة �ص������قائق النعمان: معناها 

ملاذا هجرتني؟ وزهرة ال�صو�صن: اأنت ت�صلبني 

�ص������عوري، وزهرة القرنف������ل: لقد خاب فيك 

أناين، وزهرة  أن������ت ا ظن������ي! وزهرة الرنج�س: ا

الزينيا: اإنذار! 

�صاطري:  ق�ص�ض بني العلم واالأ

وكث������رياً م������ا تق������راأ عن الزه������ور يف علم 

النب������ات ق�ص�ص������اً غريبة.. ولكنه������ا حقيقة 

موؤك������دة: الزه������ور الت������ي تتمتع بح�صا�ص������ية 

مرهفة... فتحزن وتف������رح وتتفتح وتكتئب، 

وترحب بفرا�صة وتغلق وريقاتها دون فرا�صة 

اأخ������رى.. والزه������ور الفتان������ة التي ت�ص������تمتع 

أك������رث اإ�رساقاً ون�ص������ارة  باملو�ص������يقى وتب������دو ا

ملعزوفة )كال�صيكية( كما تنمو ب�صكل خمالف 

اإذا )ا�صتمعت( ملو�ص������يقى )اجلاز( و )الروك 

ان������د رول( وزهرة عباد ال�ص������م�س التي يتجه 

قر�صها الدائري دائماً اإىل قر�س ال�صم�س.. 
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حت������ى اإذا م������ا غابت وحل الظالم، ت�ص������اب 

ر�س...  أ�صها اإىل االأ الزهرة باكتئاب وتنك�س را

ولكن مع اإ�رساقة ال�ص������م�س يف ال�ص������باح مرة 

اأخرى، تعود الفرحة اإىل زهرة عباد ال�صم�س، 

ألوانها وترت�صم ابت�صامة عري�صة على  وتتاألق ا

قر�ص������ها الكبري! وزهرات اأخرى تنكم�س يف 

أنامل  ا�صتحياء عذري اإذا ما م�صت وريقاتها ا

ن�صان... اإىل اآخر هذه الظواهر الطبيعية  االإ

الثابتة.

دباء بدورهم باإطاللة  احتفى ال�صعراء واالأ

أ�صعارهم، وخ�صوه  الربيع، فنظموا فيه اأرق ا

أبدع تعابريهم، فتلك  باألطف اأحا�صي�ص������هم، وا

آلهته������ا يف املروج  غريق، مترح ا أ�ص������اطري االإ ا

اإبان الربيع، ويقطفن ويجمعن اأ�صناف الورد 

ال�صهية، وهذه اأقا�ص������ي�س )البلبل والوردة( 

و�ص������كار وايل������د، وحب الربي������ع )جلي دي  الأ

موبا�صان( وذلكم �صك�صبري وبراونيغ، ومت�صون 

وغريه������م يف الغ������رب و�ص������في الدين احللي 

والبهاء زهري وال�رسيف الر�صي وعمر اخليام 

أبو نوا�س و�صوقي واالأخطل ال�صغري وفوزي  وا

أبو ما�ص������ي وكث������ريون يف ال�رسق،  املعلوف وا

أو �صاعر  وماذا نعد ولي�س من كاتب اأ�ص������يل ا

مني، وينبوع  مفوه اإال كان الربيع ملهم������ه االأ

عطائه الرقراق… 

اأختار لكم من ق�صيدة ابن ف�صالة: 

وح�صنه الــربــيــع  طــيــب  فــاغــتــنــم  قـــم 

فــلــقــد حـــبـــاك بــــه الـــغـــمـــام وا�ـــصـــعـــدا

وفــــــروعــــــه اأ�ـــــــصـــــــ�لـــــــه  كــــــــــــاأن  ورٌد 

ــقــيــت دمــــــًا حـــتـــى ارتــــــــ�ى فـــتـــ�ردا �ــص

و�ـــــصـــــقـــــائـــــق �ـــــصـــــق الــــــقــــــلــــــ�ب كـــــاأنـــــه

ــــــ�دًا ــــدغــــًا اأ�ــــــص ـــيـــح �ــــصــــم �ــــص خـــــد مـــل

ـــه ــــريــــا�ــــض كـــاأن ال واملـــــــــاء يــــجــــري يف 

�ـــصـــيـــف �ـــصـــقـــيـــل مـــــن قــــــــراب جــــــردا(

وي�صور ال�ص������ندي اأزهار الربيع اللطيفة 

يف �صور بالغة الدقة واجلمال والرقة: 

اأتـــــــــرى الــــــرو�ــــــض قـــــد اأتـــــــــاك بـــ�جـــه

وازورار نـــــــبـــــــ�ة  بـــــعـــــد  �ـــــصـــــاحـــــك 

ــــــزهــــــر كـــانـــت ـــــًا حــــلــــة مــــــن ال البـــــ�ـــــص

نــــــــظــــــــار ـــــة مــــــــن االأ ـــــل حمـــــجـــــ�ب قـــــب

نـــــرجـــــ�ـــــض كـــــالـــــعـــــيـــــ�ن يــــــرقــــــب مـــن

حـــــذار اأو  خـــ�ـــصـــيـــة  غـــــري  مـــــن  يـــــهـــــ�اه 

فـــيـــهـــا ــــقــــائــــق  ــــ�ــــص ال بـــــــــدا  مـــــــا  واإذا 

ـــــعـــــلـــــة نـــــــار خــــــــالــــــــه الــــــــنــــــــاظــــــــر �ـــــص

وكـــــــــــان الــــبــــنــــفــــ�ــــصــــج الـــــغـــــ�ـــــض فـــيـــهـــا

اأثـــــــر الـــقـــر�ـــض يف خـــــــدود اجلـــــــ�اري

ـــن الــــنــــ�ر اقــــــحــــــ�ان و�ــــصــــ��ــــصــــن حـــ�ـــص

بـــــــهـــــــار مـــــــــــــع  مـــــــنـــــــمـــــــنـــــــم  وورد 

ــــــم فـــــ�ـــــصـــــحـــــة الـــــــــزمـــــــــان ــــــن فــــــاغــــــت

وابـــــــتـــــــدر لــــــــذة الـــــلـــــيـــــايل الـــقـــ�ـــصـــار
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واأما �ص������في الدين احللي، فقد ت�ص������من 

�صعره لوحات عديدة ر�صم فيها وجوه الربيع 

املتاألقة مبهارة و�صدق: 

بـــــــــ�رده فـــــمـــــرحـــــبـــــًا  ـــــربـــــيـــــع  ال ورد 

وورده ـــــــــــــ�ره  ون بــــهــــجــــتــــه  وبـــــــنـــــــ�ر 

فـــاإنـــه الــــــزمــــــان  افـــتـــخـــر  اإذا  فـــ�ـــصـــل 

ـــتـــه وبـــــيـــــت قـــ�ـــصـــيـــده ـــــان مـــقـــل ـــــ�ـــــص اإن

يـــــــــا حــــــــبــــــــذا اأزهـــــــــــــــــــــــاره وثــــــــمــــــــاره

ـــعـــتـــه وحــــــــب حـــ�ـــصـــيـــده ونــــــبــــــات طـــل

اأعــــلــــى الـــغـــ�ـــصـــ�ن كـــاأنـــه  فـــــالـــــ�رد يف 

مـــــلـــــك حتـــــــف بـــــــه �ــــــــــــرساة جـــــنـــــ�ده

ــــمــــني كــــعــــا�ــــصــــق قــــــد �ــصــفــه  ــــيــــا�ــــص وال

جــــــ�ر احلـــبـــيـــب بـــهـــجـــره و�ـــــصـــــدوده

والـــــرنجـــــ�ـــــض الــــغــــ�ــــض اجلـــــنـــــي كــــاأنــــه

طـــــــرف تـــنـــبـــه بــــعــــد طـــــــ�ل هــــجــــ�ده

والــ�ــصــحــب تــعــقــد يف الــ�ــصــمــاء مـــاآمتـــًا

ر�ــــــــض يف عـــر�ـــض الــــزمــــان وعــيــده واالأ

ــقــيــق جــيــ�بــه ــق لـــهـــا الــ�ــص نـــدبـــت فــ�ــص

خـــــــدوده لـــلـــطـــم  �ـــصـــ��ـــصـــنـــهـــا  وازرق 

املـــــــاء يف جـــريـــانـــه والــــغــــيــــم يـــحـــكـــي 

الـــغـــيـــم يف جتــعــيــده واملـــــــــاء يـــحـــكـــي 

لقد اعترب العرب الورد �ص������لطان الزهور 

ون�ص������بوه ملكاً بال من������ازع وقاموا بت�ص������بيه 

اإطاللة احلبيبة باإطاللة الورود، واأن جمالها 

وجمال ال������ورد وجهان لعمل������ة واحدة حيث 

ن قلب وعني احلبيب، يدوم حبه ويدوم  ميالآ

متتعه بروؤية احلبيبة كقول ال�صاعر: 

بـــدا مـــــا  اأول  الـــــــــ�رد  وكــــــــان  ـــت  ـــل و�ـــص

فـــلـــمـــا تــــــ�ىل الــــــــ�رد ولــــــت مــــع الــــــ�رد

فــــاإنــــه اآ�ـــــــــض  الـــــــــــ�رد  اأن  لــــيــــت  فــــيــــا 

يــــدوم عــلــى احلـــالـــني يف احلـــر والـــبد

فالورد كان رم������زاً للتعبري عما يجول يف 

دواخ������ل النا�������س وعما يج������ري حولهم وعن 

عالقتهم االجتماعية وظواهرها فال�ص������اعر 

أبو دلف العجلي مل يجد اأف�صل من اال�صتعانة  ا

بال������ورد يربهن عل������ى دوام حب������ه واحرتامه، 

وبقائه على العهد ووفائه ملواله اإذ يقول: 

بـــدائـــم لـــيـــ�ـــض  ـــــ�رد  كـــــال ودكـــــــم  اأرى 

عــهــد  لــــه  يـــــــدوم  ال  فـــيـــمـــن  خــــري  وال 

�ــــض حــ�ــصــنــًا ونــ�ــرسة وحـــبـــي لــكــم كــــاالآ

الــــــ�رد فـــنـــي  اإذا  تـــبـــقـــى  زهــــــــرة  لـــــه 

وكثرياً ما و�ص������ف ال�صعراء برقة متناهية 

أنواع من الزهور هي الورد واليا�صمني  ثالثة ا

والرنج�س فقدموا لنا طاقة لطيفة من ال�صعر 

جواء، فكانت هذه  يفوح اأريجها ويعبق يف االأ

الزه������ور كاملحب������ني الذين يناجي بع�ص������هم 

مل فاإذا نحن  البع�س ويتمايلون من ال�صوق واالأ

بي�س  حمر واالأ ألوان ثالثة هي االأ اأمام متازج ا

�ص������فر تختلط فيما بينها لت�ص������كل لوحة  واالأ

طبيعية.
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بداع الربيع اأ�صمى �صور العطاء والإ

مـــلـــ�ـــض يف  جتــــتــــمــــع  مل  وثـــــــالثـــــــة 

اأريـــــــــــب ــــــــــــــــــــــب  دي واالأ ملـــــثـــــلـــــك  اإال 

فـــ�ـــصـــة مــــــــن  �ـــــصـــــمـــــامـــــة  يف  الـــــــــــــــ�رد 

عــجــيــب ذاك  وكــــــــل  ــــمــــني  ــــيــــا�ــــص وال

والــــرنجــــ�ــــض الــفــ�ــصــي الــــذكــــي ولـــ�نـــه

حــبــيــب جـــــفـــــاه  اإذا  املـــــحـــــب  لــــــــ�ن 

ذا واأ�ــــصــــفــــرَّ  ذا  واأبــــيــــ�ــــضَّ  ذا  فـــاحـــّمـــر 

فـــــــبـــــــدت دالئــــــــــــــل كـــــلـــــهـــــن غــــريــــب 

ول حبيبته وردة  حني اأهدى ال�ص������اعر االأ

كانت »حدائق بابل املعلقة« حتت�ص������ن حبيبة 

»نبوخذ ن�������رس« الذي تفّن�������ن يف اإبداع هذه 

العجينة اخلالدة من اأجلها وملا اكت�صفت اأول 

أة بداية  زجاجة عطر يف الدني������ا، كانت املرا

االكت�صاف ونهايته وحني انف�صل الطفل عن 

حبله ال�رسي ا�صتقبلوه بالورد وعندما مر�س 

اأحاط������وه بباقات الزهر الن�رسة وحني يغادر 

الدنيا كهاًل مهدوداً يودعونه بالورود.

وهك������ذا هو الورد ن�ص������غ احلي������اة ونب�س 

ال������روح و�رسيان ال������دفء املمتد ب������ني اآهات 

الع�صاق ولقاء املحبني.

¥µ
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م������ور �جلميلة، و�ملحبَّبة �إىل �لنف�������س �أن جند يف �أجيالنا - 
• لعله������ا من �لأ

�ل�س������ابة على وجه �خل�س������و�س - من يتطلع �إىل م�س������تقبل �أدبي، ويحاول مبا 

دبية  مر �إن �حلركة �لأ
�متل������ك من �أدو�ت �أن يبلغ هدفه �لنبيل. ويف حقيقة �لأ

م������ال و�لتطلعات �لتي ترفد  يف كل زم������ان ومكان �أح������وج ما تكون �إىل هذه �لآ

دبي،  د�ء �لأ �سريورتها وت�سخ يف �رش�يينها دماء طازجة، ت�ساهم يف رفع �سوية �لأ

ناقد �ص�ري.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁

ò

وىل..  دبية الأ اخلطوات الأ

اإ�ش�رات.. وت�أّمالت

عبد القادر حّمود

❁
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وىل.. اإ�ش�رات.. وت�أّمالت دبية الأ اخلطوات الأ

وت�سمن عّدة اال�س������تمرار والدميومة. وهذا 

دباء التنبه  بع�������ض ما يجب على املثقفني واالأ

اإليه، واإيالئه ما ي�س������تحّق من اأهمية، وذلك 

من اأجل ا�س������تيعاب هذه الروافد الطاحمة، 

�سيل منها، وو�سعها يف  ومتييز احلقيقي واالأ

مداراتها الطبيعية خللق حالة تكاملية تعّزز 

جيال، وت�س������نع جماالً مثمراً  وا�رص بني االأ االأ

دب، بعيداً عن دوائر االدعاء والزيف.  لالأ

أك������ر لالجتاه اإىل حماولة  • ولعلي اأميل ا

البن������اء من داخل الفرد، قب������ل النظر اإىل ما 

ميك������ن اأن ي�س������اهم به املجتمع ب�س������كل عام، 

وذلك العتقادي باأن هذه امل�س������اهمة يرتبط 

أو تنت������ج ع������ن حماول������ة البناء من  وجوده������ا ا

اين  الداخ������ل، وبذلك فاإن ه������ذا البناء اجلوَّ

الذي يقوم على حماولة واندفاع من من�س������اأ 

ذات������ي، اأهم ما ميك������ن اأن نبني عليه يف هذا 

املو�س������وع، واإن كانت ثم������ة اأهمية ملا هو غري 

ذلك، ف�ستكون اأهمية الحقة، ولي�ست �سابقة، 

أّن على  كما ق������د يُخّيل للبع�������ض. واإين اأرى ا

دبية،  الطامح واملتطلع اإىل �سنع �سخ�سيته االأ

واملتدرج يف م�س������توياتها غ������ري املحدودة، اأن 

يع������ي ما هو مقبل علي������ه، واأن يدرك عظمة 

هذه املهمة التي �سي�س������طلع بها اإن ا�ستطاع 

أ�صباب خلودها.  تها وا امتالك عدَّ

• واإن كن������ُت يف ه������ذا ال�ص������دد اأح������اول 

�ص������ارات والعالمات على  اأن اأ�ص������ع بع�س االإ

حوا�صي طريق ممتدة، وثمة اأمل يراودين باأن 

تكون م�ص������اهمة يف التاأ�ص������ي�س مل�صارات ذلك 

أثناء املغامرة اجلميلة،  احللم ال�صهي، قبل وا

فهذا ال يعني اأين �صاأ�ص������ع الدليل الذي يقود 

مر على  ال�ص������الك اإىل حي������ث الو�ص������ول، فاالأ

أراه ميلك اأي ن�ص������بة من  ه������ذه ال�ص������اكلة ال ا

أوليه، خامات،  مكاني������ة، اإمنا هي م������واد ا االإ

غاية يف الب�ص������اطة، حتتاج اإىل معاجلة، رمبا 

أ�ص������هل من  أنها ا أو ا كانت غاي������ة يف التعقيد، ا

ذلك، هذا يعود ملهارة ال�صانع، اأو ال�صتجابة 

هذه امل������واد للموؤثرات الت������ي يجرتحها ذلك 

ال�ص������انع، وفوق هذا، فاإين اأعتقد جازماً اأن 

�ص������طورة اأوىل به اأن ي�صوغ دليله  �صاحب االأ

له على مقا�صه،  أ�صطورته بنف�صه، فيف�صِّ اإىل ا

خرى التي يتالءم  ألوانه و�ص������فاته االأ ويحّدد ا

أ�������س اأن يكون ذلك  معه������ا وتتالءم معه، وال با

بعد اأن ي�ص������توعب ما حوله، فريى، وي�ص������مع، 

وي�ص������م الروائح املنت�������رسة، ويتاأمل، ويحاكم، 

وي�ص������تنتج، وي�صتدل، وي�صاأل، وخالل كل هذا 

يحاول اأن ي�ص������تفيد ما اأمكن������ه من التجارب 
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الناجحة والقيم ال�صامية الرا�صخة. 

• ه������ذا، واإن احلديث عن كيفّية الدخول 

دبّية وبل������وغ مرتبًة يف  اإىل ع������واملَ احلركِة االأ

م�ص������اراتها، وبالتايل احل�ص������ول على �ص������فة 

أمٌر ي�صتدعي – كما اأعتقد - ال�صري  ديب، ا االأ

أولهما: منح������ى العوامل التي  يف منحي������ني، ا

عل������ى املتطلّ������ع اإىل تلك املنزل������ة اأن ميتلكها 

أو يت������زود بها، للوقوف عل������ى بع�س درجات  ا

دبي، وثانيهما: منحى العوامل التي  ال�صلّم االأ

عليه اأن يتجنبها كي ي�ص������تمر بال�صعود، وال 

أو يفقد توازنه في�ص������قط عن ذلك  يرتاج������ع، ا

دي������ب اجلديد، ال بدَّ  ال�ص������لّم. وهكذا فاإن االأ

له من امتالك �رسوريات توؤهله لبلوغ مكانة 

دب املت�صامقة، واأهم هذه  مثلى يف �صجرة االأ

ال�رسوريات: 

ُل  ، اأهم ما يَُعوَّ 1- امل�هبة، وهي، بال �صكٍّ

�ص������ا�س الذي  دب، فهي االأ عليه يف عملية االأ

ول  أنه������ا املوؤ�رس االأ يج������ب البناء علي������ه، كما ا

ديب، وبالتايل فم������ن دون املوهبة  ل������والدة االأ

احلقيقي������ة ال ميكن التفك������ري مب�رسوع اأديب 

طالق. ون�ص������ري اإىل اأن املوهبة متثل  عل������ى االإ

مدى القابلي������ة والقدرة واال�ص������تعداد الذي 

ميلكه الفرد، وهي براأي علماء النف�س �رسط 

يجاور الذكاء، ف�صاحب املوهبة، اإذن، يتمتع 

بذكاء يفوق اأقرانه غري املوهوبني، وال�ص������كَّ 

قدر على حتويل الطاقات املختلفة اإىل  أنه االأ ا

كيانات ذات خ�صو�ص������ية تتالءم مع موهبته، 

أدبّية كانت، اأم غري ذلك. ا

�صا�صي لكل  2- اللغـــة ب�صفتها احلامل االأ

دب، وعلى وجه الدقة فهي الوعاء  فن������ون االأ

الذي ي�ص������توعب ثقافة وفكر املبدع ب�ص������كل 

عام، وهذا يعن������ى اأن كل عملية بناء اأدبي ال 

فئدة  ميكن لها اأن متتلك جواز �صفرها اإىل االأ

أو اإىل العق������ول من دون لغ������ة حتملها، فهي  ا

جنح������ة التي من دونها ال ميكن للطائر اأن  االأ

يحمل ج�ص������مه ويحلق يف الف�صاء، وبالتايل 

فاإن اال�صتغال على اللغة وجمالياتها، وتفجري 

مكنوناتها، والتعامل معها بدرجة عالية من 

الع�صق، و�صخ اأق�ص������ى طاقات احلياة فيها، 

ديب الذي  أنبل مه������ام االأ أ�ص������مى وا هو م������ن ا

يحرتم اأدبه وجمهوره، و�ص������وى ذلك فال �صك 

أننا �ص������نكون اأمام جترب������ة حمكومة بالقحط  ا

واجلدب ومن ثم الهالك.

ح�صا�ض اأو ح�صا�ص������ية اال�ص������تقبال  3- االإ

ديب، وميكن اأن نقول حّده ال�ص������عور،  لدى االأ

اأو رهافته، وذلك ياأتي مبثابة عملية توليف 
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�ص������ياء ومكنوناتها، وبق������در ما تكون  ب������ني االأ

دي������ب نامية ومرتفع������ة التوتر  ح�صا�ص������ية االأ

بقدر ما تنتج اأعمال ذات موا�ص������فات بالغة 

همية، فهي التي ت�صهم يف ت�صكيل  الن�صج واالأ

الذائق������ة وتفتح العيون على مكامن اجلمال، 

ديب من التق������اط احلاالت ذات  ومتك������ن االأ

�ص������مى، وخاللها  عمق والنب�س االأ البع������د االأ

تتفج������ر اإمكاني������ات املوهبة واللغ������ة متوازية 

ح�صا�س، اإ�صافة  مع دفق ال�ص������عور وتوهج االإ

ديب من  اإىل م������ا يج������ب اأن يتوافر ل������دى االأ

روؤي������ة وحماكمة تتك������ئ على حام������ل فكري 

طالق  نظيف ونقي، وال يعني ه������ذا على االإ

التدخل الفج للعقل واملنطق يف عملية اخللق 

بداعي، اإمنا هو دور الرقيب غري املبا�رس،  االإ

ديب بالدربة واملران، فيفكر  والذي يكت�صبه االأ

حكام عرب الوجدان  وي�ص������تخل�س الروؤى واالأ

وال�ص������مري على ح������ّد تعبري الناقد يو�ص������ف 

�صامي اليو�صف الذي يقول يف كتابه )ال�صعر 

دب وامل�صغبة  واحل�صا�صية( وحتت عنوان )االأ

داب اإال  الروحية(: )اإذ لي�ص������ت الفن������ون واالآ

حم������اوالت ُجلّى تُبذل بغية اإ�ص������باع امل�ص������غبة 

دبية ح�رساً اأن  الروحية، ومن �صاأن الكتابة االأ

جتعل �ص������احبها ي�صتاق اإىل ما وراء ذاته واأن 

يح������ن اإىل ما يتجاوزه ويعلو فوقه، مب�ص������افة 

فلكي������ة اأو �رسمدية. ولهذا ي�ص������ّح القول باأن 

أ اإال ح������ني يتوقف املنطق، وما  دب ال يبدا االأ

أو  دبي يفكر بوجدانه ا ن الكاتب االأ ذلك اإال الأ

ب�صمريه ال�رسف(.

�صل�ب، وخالله تربز طريقة تعاطي  4- االأ

حا�صي�س، لتكوين  ديب مع اللغة، و�صياغة االأ االأ

�صخ�ص������يته املميزة من خالل هذا التعاطي، 

ديب يقّدم لنا �ص������ورته التي  وبالتايل، فاإن االأ

أ تفا�ص������يله  ميك������ن اأن نراه من خاللها، ونقرا

ونحّدد عالماته املميزة. 

ديب الخرتاق  أداة االأ 5- اخليـــال، وه������و ا

العادي، والو�صول اإىل اجلديد واملميز، وعربه 

أبرز حوامل  يتم �ص������نع ال�صورة التي هي من ا

دب ب�ص������كل عام، وال�ص������عر ب�صكل خا�س،  االأ

ديب مطال������ب باأفق غري حمدود، واأمداء  فاالأ

ديب  غري قابلة للقيا�س، واإال فما الفرق بني االأ

و�ص������واه من النا�������س، ولعلنا من خالل عن�رس 

اخليال نكون اأكرث متكناً من التقاط احلاالت 

و�صنع احللول املنا�صبة، واخلروج من ال�صكل 

والتوغل يف اأعماق امل�ص������مون بطريقة تظهر 

الذات املبدعة ومتيزها وتظهرها بال�ص������كل 

الالئق. 
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أب������رز  وا أه������م  ا ه������ذه 

ومن  ديب،  االأ �رسوري������ات 

أت������ي عوامل تعزيز ال  ثم تا

أبرزها  بد منه������ا، ولع������ل ا

للموهب������ة،  خال�������س  االإ

واإدراك قيمته������ا، والنظر 

اإىل ماهيتها بالعني املثقفة 

الواعية بعيداً عن تهتُّكات 

اإذن،  امل������ادّي،  املجتم������ع 

فنحن اأمام م�ص������كلة وعي 

اأو الوع������ي، كي ن�ص������تطيع 

البحث  برحلة  اال�صتمرار 

أدي������ب جديد، فبقدر  عن ا

نف�صنا من الوعي  ما نتيح الأ

واخلروج من  واالنفت������اح، 

الدوائر املغلقة، وبقدر ما 

نتمكن من جتنيبها الوقوع 

يف منزلق������ات الالوعي وال�ص������مور الفكري، 

ديب  فنحن اأمام بداية �صحيحة خللق هذا االأ

الذي ميكن له اأن يحظى ب�صفة اال�صتمرار، 

دباء املهمني.  والو�صول اإىل منزلة االأ

دي������ب اجلديد اأن  • وكذل������ك، فعل������ى االأ

�صياء و�صطحيتها،  يتجاوز عنايته بظواهر االأ

خا�ص������ة بعد حت������رره من عوامل ال�ص������حراء، 

واأفقه������ا املمتد ذي املناظر املتكررة، ودخوله 

أرياف������ه، وهذا كفيل  ع������وامل احل�رس مبدنه وا

بخلق جملة من التفا�صيل املختلفة والكثرية 

أة التي تغزل  أو ذاك، فاملرا ديب ا حول هذا االأ

أو باأج������زاء اأخرى من ج�ص������دها،  بعينيه������ا، ا

باتت اإثر دخولها املعرتك احل�صاري باأبعاده 
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وانعكا�صاته، اأكرث معرفة ووعياً بهذا اجل�صد، 

أو  ولي�ص������ت بحاجة ملن يذكرها بلون عينيها ا

مر ينطبق  بطول جيدها وغري ذلك، وهذا االأ

�ص������ياء من حوله،  على الرجل ذاته، وعلى االأ

فالر�صيف الذي من�صي عليه �صباحاً وم�صاًء، 

اأ�ص������بح معروفاً من حيث الطول واالت�ص������اع، 

خرى باتت معروفة وماألوفة،  واأحجاره هي االأ

كذلك ما ي�صوبه من حفر ومنزلقات، كل هذا 

أنه ال  من حيث ال�ص������كل بات ماألوفاً لدرجة ا

عمال الفكر،  ي�صتدعي االنتباه، وال يحتاج الإ

ولكن قد ال يعتني اأكرثنا باأنينه وانك�ص������اراته 

وانهزام������ه، بفرحه وع�ص������قه واأحالمه، متى 

ي�ص������هر؟، ومتى ينام؟، هل ي�صتن�ص������ق العطر 

الذي ن�صتن�صق؟، وهل يتقزز مما نتقزز منه؟، 

�صياء، وتلك  أنه ال ياأبه بكل هذا؟!. هذه االأ أم ا ا

انيتها من رموز  التفا�ص������يل، وما يكمن يف جوَّ

�ص������مى  ودالالت واإيح������اءات، ه������ي املهمة االأ

دي������ب اجلديد، وهي بوابته املثلى لدخول  لالأ

عوامل امل�ص������تقبل، وحجز موقع يليق مبا لدى 

أدبنا من مكانة، وموروث، وتاريخ، وما ميكن  ا

اأن ينت������ج عن هذا اخللق امل�ص������تمر منذ األف 

وخم�صمئة �صنة على اأقل تقدير...

بداعي  هذا، واإن دخول املعرتك االإ  •

من دون زاٍد كاف من املعرفة والوعي، وكذلك 

دنى مفاتيح اجلمال على  من دون امتالٍك الأ

أق������ل تقدير، هذا يتيح لبع�ص������هم املرور عرب  ا

حلظات ه������ذا املعرتك، اإمنا ل������ن يكون لهم 

أث������ر يذك������ر، وهذا املرور بح������د ذاته لن  اأي ا

يكون اإال م�ص������اهمة يف زحم������ة قد حتّد من 

دبية النقية والفاعلة، دون  �ص������ري احلركة االأ

اأن تعطلها، وبالتايل فقد يطلق البع�س على 

ألقاب خمتلفة،  مثل هذه احلاالت �ص������فات وا

وهي يف حقيقتها ال ت�ص������كل اأكرث من عوالق، 

اأو عوائق، تُنّفذ مهمة ما، بق�صد اأو من دون 

ق�صد، ثم تغادر احللبة، وتركن اإىل ذكرياتها 

أنها را�ص������ية عنها متام الر�صا،  التي اأعتقد ا

ولن يعنيها فيما بعد مدى اجلهد الذي بذله 

أو ذاك.  خرون يف ترميم هذا امل�صهد ا االآ

• ويف االنتق������ال اإىل املحاذير التي يجب 

جتّنبه������ا، من اأجل املحافظة على موقع الئق 

دبية، ال بّد من اأن نتناول وجهاً  يف احلركة االأ

ديب التي �ص������تكون وا�ص������طته  آخ������ر لعملة االأ ا

حلجز مكانه يف العوامل النبيلة، والف�صاءات 

اجلميلة. ولعّل اأول ه������ذه املحاذير واأكرثها 

اأهمية يتمّثل بالتمحور حول الذات، واالنغالق 

، وهذا يقود اإىل اأدب ال  نحو اجلم������ال والفنرْ
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أدباً  جدوى منه، اإن كنا �صن�صتطيع اأن ن�صميه ا

بعد ذلك، فتوث������ني ال������ذات، وعبادتها، اأمر 

دب فعاًل  مر�صي على كل حال، ومهما كان االأ

ذاتياً، ومهما انطلق من م�صاحات ذاتية فلن 

أ�صري الذات، وهي بالتايل اإن كانت  يكون يوماً ا

أ�ّصه ومنتهاه وم�صّبه،  أّمه ومنبعه، فلن تكون ا ا

دارة هذه العالقة  وهذا يتطلب وعياً كافياً الإ

املعّقدة، وال�صيطرة على جمرياتها، من اأجل 

دب ال�صوّي، دون الوقوع  ال�صري على �رساط االأ

نا بح�صورها ال�صلبي، التي اأرى  من جهّنم االأ

أّنها ت�صّكل حموراً اأوحداً  أّنها باتت طاغية، وا ا

دبية التي تت�رّسب  للعديد من املح������اوالت االأ

اإىل خمزونن������ا الورقي، وقد تن�ص������ّل منه على 

خمزون فكري ووجداين نحن باأم�س احلاجة 

اإىل نقائه وعذريته. 

نا  ولع������ّل التمحور حول الذات وتعزيز االأ

ال�صالبة، يقود اإىل االن�صالخ التاّم عن الواقع، 

بحج������ج واهي������ة تتعلّق با�ص������طراب العالقة 

أنا(، وال�)ُهَو(، ومن ثمَّ ت�صاءل فر�س  بني ال�)ا

العالقة مع ال�)نح������ن(، وبالتايل يتّم الدخول 

اإىل مرحلة يغلب عليها الَعماء، وهذا، وعند 

ة، ميكن اأن يقود الفرد لل�ص������ري خلف  اأول هزَّ

أن������ه ال ميلك  موج������اٍت تدمريية.. خا�ّص������ة وا

ر�س التي ن�ص������اأ  روابط تثّب������ت جذوره يف االأ

عليه������ا، وهكذا، فنحن �ص������نكون اأمام انقياٍد 

اأعمى، وا�صت�صالم كامل للعبث والفو�صى التي 

عالنات واخلطابات املختلفة.  ترتاءى يف االإ

أع������ود اإىل ما ذكره  ������َدد، ا ويف ه������ذا ال�صّ

أبو �ص������ّنة، يف مقال  دي������ب حممد اإبراهيم ا االأ

أين يتجه ال�ص������عر احلديث؟(،  له بعنوان )اإىل ا

أبو  ديب ا ومن العنوان يتَّ�ص������ح اأن حدي������ث االأ

�ص������ّنة يتناول اجلهة التي ي�ص������ري اإليها ال�صعر 

احلديث، وبالتايل ما ي�ص������ري اإليه ال�ص������اعر، 

واأعتق������د اأن ما ينطبق على ال�ص������اعر، ميكن 

أو  م على كّل من يحمل �ص������فة اأديب، ا اأن يعمَّ

كّل طامٍح اإليه������ا، وعلى اأقلِّ تقديٍر ميكن اأن 

ن�صتوحي مما يقال عن ال�صاعر ما ميكن اأن 

أبو �صنة  ديب ا ين�صحب على كل اأديب. يقول االأ

يف مقاله امل�ص������ار اإليه: )فال�صاعر الذي ر�ّصح 

نف�صه للح�صول على جائزة كربى من التاريخ 

ق������د راأى اأن يغو�َس يف اأعماق الرتاث ويتزّود 

�ص������اليب الفني������ة املعا�رسة، ولكن  باأحدث االأ

هذا االجتاه قد �صقط يف ثالثة اأخطاء: 

أ�صطورة الذات  ول: اإن الطموح خللق ا االأ

أنانياً هدفه عبادة الذات قبل  كان طموح������اً ا

خال�س للحقيقة الفنية.  االإ
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الث���اين: اإن ه������ذا االجت������اه اعتمد على 

ال�صورة ال�ص������عرية املنتزعة من الداخل مما 

جعل رموز هذه ال�ص������ور �صخ�ص������ية.. وبالغة 

الغمو�س، وبعيدة عن اإن�ص������اء عالقة حميمة 

بني املبدع واملتلقي. 

الثالث: اإنه قد متَّ جتاهل عنا�رس الواقع 

 
ُ
نرْ يتّم نَفرْي

أ احل�ص������اري والثقايف، وبدالً ِمنرْ ا

 ال�صاعر(.
ُ
الواقع مّت نفي

• وكذلك، فاإّن االنبتات التاّم عن �صجرة 

الرتاث، واملوروث العام، اأمٌر يجب االنتباه اإليه 

ل خطورة كبرية  ب�صكل جيد، فاإنرْ كان ال ي�صكِّ

بكون������ه حالة فردية، فخطورته احلقيقية يف 

كونه ظاهرة، اأو ظواهر قامتة جتتاح احلركة 

دبية على موجات متتالية، وبرغم �صعف  االأ

أ�ص������لحتها، وطبيعة خطابه������ا القزمة، فقد  ا

كانت وما زالت لها م�صاهمة فّعالة يف تدهور 

دبية، وا�ص������تطاعت تطويع عنا�رس  احلالة االأ

لها، فجندته������م خلدمة هذا التوجه الذي ال 

هدف له اإال دفع حالة اله�صا�ص������ة ،التي هي 

من املفرت�س اأن تكون عار�صاً ي�صيُب اجل�صَد 

، لتكون هذه احلالة مر�ص������اً ع�ص������االً 
َّ
دبي االأ

ديب اجلديد  مالزم������اً، وبالتايل جتري������د االأ

������ه يف معركة خا�رسة  أ�ص������لحته، وزجِّ من اأهمِّ ا

نظراً لكونه قد جاء اإليها اأ�ص������اًل بال �صالح، 

مة  فال������رتاث عل������ى كل حال هو خم������زون االأ

يٍّ كان اأن يتالعب 
ور�ص������يدها، وال يج������وز الأ

بهذا املخزون وذاك الر�ص������يد، اأو مي�صه باأي 

أداة جترح قدا�صته. ا

�ص������ارة اإىل اأن حال������ة م������ن  • وجت������در االإ

ال�ص������وداوية ترتاءى يف اأدب ال�ص������باب ب�صكل 

عام، هي– كما اأظّن - وليدة عالقة فا�ص������لة 

أو متع������رثة م������ع املحي������ط االجتماعي، ومثل  ا

مر، اإن مل يبلغ حّد املر�س، قد يكون  ه������ذا االأ

طبيعياً تبعاً للمرحلة العمرية، وما تفر�ص������ه 

من اأزمات معروفة للجميع، ولكن اخلطورة 

التي نتهيبها تتمثل يف اأن تلتقي هذه العالقة 

املعاق������ة – ولو اإىل ح������ني - مع ذات متهتكة، 

ه�ص������ة التكوين، وهذا، ال ريب، �صي�صاهم يف 

خلق �صخ�ص������ية هدامة، ومثل ذلك ال ي�صلح 

ديب، فهو  ن يك������ون موجوداً يف تكوي������ن االأ الأ

�صاحب ر�صالة خالقة، وال اأعتقد اأن هنالك 

ما ميكن اأن ن�ص������ميه ر�ص������الة هدامة. ولذلك 

أه������ّم املحاذير التي على املتطلّع  أّن من ا اأرى ا

بداع االنتباه اإليها،  دب واالإ لل�صري يف طريق االأ

اإمكانية الوقوع يف مطبِّ ال�صوداوية املفرطة، 

واال�صت�صالم اإليها، وبالتايل الغرق يف مياهها 
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�ص������نة، فقد ال يكون م������ن اجلائز له فيما  االآ

بعد ت�صدير ماأ�صاته تلك، واأوىل به اختزانها 

يف �ص������دره، وبالت������ايل اخلروج من ب�ص������تان 

دب  دب ب�ص������كل عام، وعل������ى كل حال فاالأ االأ

نبتة جميلة ال تنمو اإال يف الظروف املواتية، 

وال تبلغ منتهى كمالها اإال يف ت�صافر عوامل 

خمتلفة ي�ص������رتك فيها الروحي باملادي، وكلٌّ 

خر وتبديل  من موقعه دون حتطيم ماهية االآ

�صفاته، اإال مبا يعيد التوازن للذات الب�رسية، 

ومتت������ني روابطها م������ع متطلب������ات الوجدان 

دب  وال�ص������مري، وهذا يقود اإىل القول باأن االأ

فكرة بناءة، �رسخ������ة جميلة، حماولة للحياة، 

وبالت������ايل فهو ال ميك������ن اأن يكون نذير موت 

أو ا�ص������محالل، يقول الناقد يو�ص������ف �صامي  ا

دب تعوي�صاً عن  اليو�صف: )لي�س الفن وال االأ

ا�ص������تهاء غريزي حمبط، بل هو اإفراز تفرزه 

الروح كما تفرز الزهرة الرحيق(. 

• وللعلم، فاإن انقطاع احللقة الوا�ص������لة 

أب������رز معوقات  دي������ب واجلمهور، من ا بني االأ

ديب بحّد  دبية، ولع������ل االأ تنام������ي احلركة االأ

ذاته يُعدُّ م�صوؤوالً بارزاً، واإن مل يكن اأوحداً يف 

دبي  زمات التي تع�صف بواقعنا االأ ذلك، فاالأ

دبية، اأمور ال  وامل�صاكل التي ترتع يف البيئة االأ

مه، فت�صدير  تعني املتلقي بالقدر الذي نتوهَّ

زم������ات للجماهري هي من  هذه امل�ص������اكل واالأ

أ�ص������ئلة  أبرز عنا�رس الطرد، وهذا يحيل اإىل ا ا

تتمحور حول كيفية اخلروج من تلك املتاهة، 

ويف هذا ال�ص������دد، ال اأرى اأجدى من التفكري 

اجلاّد بخلق اأديب نخبوي قادر على الو�صول 

اإىل تلك اجلماهري التي هي َمن �صتُعلّق على 

�صدره الو�ص������ام ليقال اأديب، واأعتقد كذلك 

زمة  اأن كل اجت������اه اآخر يزيد ويعّم������ق من االأ

أدبي������ة جديدة، واإنرْ  وي�ص������اهم بَخلرِْق اأزماٍت ا

، عظيٌم، فهذا يبقى اإىل  أديٌب كبريٌ، مهمٌّ قيَل ا

حني، وال ميتلك م�رسوعية اال�ص������تمرار التي 

وهام  تتطلب ع������دة اأثمن واأكرب من ه������ذه االأ

أو املرحلية. نية، ا االآ

ديب اجلديد جتنبه  • وما يج������ب على االأ

مور التي هي مبثابة عوائق،  أي�صاً، بع�س االأ ا

�صياء على غري  واإيهامات، قد ت�صور للرائي االأ

حقيقتها، وقد يقتنع بها ال�ص������اعي المتالك 

ديب، وبخا�ص������ة خالل اأزمة �صعف  �صفة االأ

االطالع والقراءة والتزود باملعرفة، فكم من 

دباء، اأو عميدهم،  مّدع يعتقد نف�صه �صيخ االأ

أو اأمريهم، وكم من واهم، ومغرّت،  اأو كبريهم، ا

وزاعم، وكم.. وكم..
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�ص������ارة اإليه، لعلي  واإ�ص������افة ملا �صبقت االإ

أ�صتطيع اأن اأوجز اأهم م�صببات هذه الظاهرة  ا

دبية، واإن مل تفعل 
التي قد ت�ص������ل احلركة االأ

عاقة التي تخرج  ذلك فهي وال �صك مبثابة االإ

هذه احلركة عن �صوائها و�صالمتها، ولنتوقف 

مور التي ت�صاهم يف خلق  قلياًل عند بع�س االأ

مثل هذه احلاالت الواهمة:

اأن  البديه������ي  وم������ن  اال�صت�صهـــال،   -1

اخلو�������س يف مدلوالت ه������ذه املفردة ياأخذنا 

اإىل ف�صاءات وا�صعة من اال�صت�صهاالت الذي 

دبي بالهزال، فمن  كادت ت�ص������يب اجل�صد االأ

ا�صت�صهال الو�صول اإىل املنرب، �صواء كان منرب 

أم منابر الثقافة ب�صكل  عالم، ا ال�صحافة واالإ

ع������ام، واأكرث من ذل������ك اإىل اإمكانية الن�رس يف 

أي�ص������اً  دواوي������ن وجمموعات.. وهذا يرتافق ا

مع ا�صت�ص������هال التاأليف خارج معايري الكتابة 

اجلمالية واللغة اخلالقة، خا�ص������ة يف غمرة 

الالت������وازن واال�ص������طراب ال������ذي تعاين منه 

دبية ب�ص������كل عام، وخا�ص������ة فيما  احلركة االأ

ن�ص������ميه اأزمة التجني�س واخرتاع امل�ص������طلح 

زمات  وحتدي������د املعايري، وغري ذلك م������ن االأ

أنها مفتعلة، وه������ي تاأتي متوازية  الت������ي اأرى ا

مع هجمات احلركات الهدامة التي يتعر�س 

دبي يف كل اآن وكل حني، ومثل  لها اجل�صد االأ

زمات ت�صكل بيئة �صاحلة للطفيليات  هذه االأ

أو تتوهم اأن الطريق  االنتهازية، التي تظ������نَّ ا

�ص������هلة فال تنتبه اإىل قيمة اأو معيار، وتعمى 

أم������ام الوه������م املتمثل بال�ص������هرة  ب�ص������ريتها ا

أو اإمكانية الو�صول ولو اإىل م�صاحة  الزائفة، ا

�صوء خلبّية.

2- �صيـــاع الهدف، وه������ذا العنوان يُحيل 

، وباطنُها 
ّ
أدب������ي أزم������ة عام������ة، ظاهُرها ا اإىل ا

ل الغو�َس يف البُعد  ننا ال نف�صِّ ، والأ
ّ
اجتماعي

االجتماعي يف هذا احليز، فاإ�صارتنا �صتن�صبُّ 

دبي، وهذا �صاهم يف  حوَل �ص������ياع الهدف االأ

انت�ص������اِر موجاٍت من الق�صائِد التي ال هدَف 

له������ا، وال غاي������ة منها، وكرُثت امل�ص������طلحاُت 

والت�ص������مياُت والتربي������راُت الت������ي حاولت اأن 

كام  ت�رسعَن هذا ال�ص������ياع والتخبط. فما الرُّ

ّي رابط، اإال انعكا�صاً  َوِرّي، الذي يفتقد الأ ال�صُّ

مبا�رساً ملعاناة تتلخ�س باأنها �ص������ياع الهدف، 

والتخبط يف دوامة الالجدوى. 

3- الرك�ن اإىل املكا�صب الزائفة، واملديح 

املجاين غري امل�ص������وؤول، وهذا �ص������بٌب ظاهُرهُ 

أٍة ملثِل  ، وحقيقتُُه حمنُة نف�������سٍ مهّيا
ٌّ
خارج������ي

هذا اخِلداع. فاأمام م�ص������الح مادية خمتلفة، 
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ترتاوح ب������ني املجاملة واملنفع������ة املبنية على 

ُد من يتربع ب�)�صيمفونية(  مكا�صَب خا�صة، جَنِ

كرث بروزاً هي  مديٍح جملجلٍة ملادٍة �ِص������َمتُها االأ

اله�صا�صة، اإن مل نقلرْ غري ذلك، وقد ال حتتوي 

ب������داع على اأي موؤّهل،  م������ن عنا�رس الفن واالإ

وبرغ������م ذلك فهذا املديح، وذاك الثناء يلقى 

ارتياحاً من �ص������احب املادة الذي يُدرك اأو ال 

مُر،  يُدرك وهَن و�ص������اآلة ما اأتى به، وهذا االأ

اإ�صافة اإىل املكافاآِت واجلوائز التي خ�صعت 

دة من اأجل يَلِّ ُعنُِقها واإدخاِلها  لعمليات معقَّ

آثمًة مبربراٍت واهيٍة وغري منطقيٍة،  حظ������ريًة ا

نَّ اإليه هذا الواهم 
ذلك اإىل جانب م������ا اطماأ

أو ذاَك م������ن اأمور اأ�رسن������ا اإليها، هذا كلّه قد  ا

أنه �صيخلق، َقناعات ال مُيكن ف�صل  أو ا يخلق، ا

اأ�ص������حاِبها عنه������ا فيما بعد، مّما ي�ص������اعف 

دبي، وي�ص������اهم يف  زم������ات يف اجل�ص������د االأ االأ

الت�صليل وتكري�س الغثِّ والرديء. 

4- احلما�ـــض الزائـــد، ال������ذي ه������و قرين 

التهوُّر، وهذا يجعلنا اأمام حاالت ن�ص������تطيع 

اأن نقول عنها: اإنها غري نا�صجة. وبالطبع اإن 

مقيا�س الن�صوج اأو عدمه لي�س مقيا�صاً زمنياً 

اأو عمرياً، فهو مقيا�س ينتج من داخل املادة 

ر املخزون  دبية، وا�صتمرارها، ون�صبة ال�ّصكَّ االأ

ر الذي يخرجها من  كَّ يف ن�ص������يجها، ذلك ال�صُّ

حمو�ص������تها، ويبعده������ا ع������ن فجاجتها التي 

ذواق م������ن دون اأن جتعلها تنعم  تخد�������س االأ

بلحظة جمالية متوّخاة. 

وعل������ى النقي�������س من احلما�������س الزائد، 

حباط و�صياع ميزة  فقد يكون اال�صت�صالم لالإ

ي عند بع�ص������هم، �ص������بباً يف خروجهم  التحدِّ

دبية مع ما ميتلكونه  من �ص������ريورة احلركة االأ

أدباَء  ة قد ت�ص������تطيع اأن تخل������ق منهم ا من عدَّ

ناة،  مهّمني فيما لو امتلكوا بع�س ال�صرب واالأ

�رسار، وعلى كلِّ  اإ�صافة لبع�س التحدي واالإ

أنه ال طريق  حال، ال بّد م������ن اإدراك حقيقة ا

تقود للمجد وتكون مزيَّنة بالزهور ومفرو�صة 

بالربيع منذ بدايتها حتى النهاية.

يو�ص������ف �صامي اليو�صف، ال�صعر واحل�صا�صية، من�صورات الهيئة العامة ال�صورية للكتاب، وزارة الثقافة، دم�صق   -1

دب وامل�صغبة الروحية، �س99، �س109(. 2010م، )مقال: االأ

أين يتجه ال�صعر احلديث؟، جملة )الكاتب( امل�رسية، العدد 195، يونيو )حزيران(  أبو �صنة، اإىل ا حممد اإبراهيم ا  -2

1977م، )�س48(.

اأحمد ح�ص������ن اخلمي�ص������ي، تربية املوهوبني ورعايتهم، دار الرفاعي للن�رس، دار القلم العربي، حلب 2009م،   -3

)�س10(.

امل�صادر واملراجع:
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�ســــليمان العي�سى
  
الرتاث يف »ثماالت«

ما الرتاث عند ال�ساعر �سليمان العي�سى؟

تراث �س������ليمان العي�س������ى جذوره وطفولته الثقافية.. وهو قريب جداً من 

ال�س������اعر.. بل اإنه ي�س������كنه.. ي�سكن �س������مريه، وال يحتاج  للكثري حتى يربز اإىل 

ال�سطح حياً ناب�ساً. كما يقول يف ق�سيدته »خيمة يف ال�سحراء«:

 �أطِلْق �صهيَلَك

َلُل هذ� �لرْمُل و�لطَّ

اأديبة واأ�صتاذة الرتبية يف جامعات دم�صق واليمن.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

الرتاث يف »ثماالت«)1( 

�ســــــــليمان العي�سى

د. ملكة �أبي�ض

❁
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هذي جذوُرك يف عينيَك ت�شتِعُل

يا د�ر عبلَة.. �إين دمعٌة طفرْت

وُرْحُت يف �شهقة �ل�شحر�ء �أرحتُل

طفولتي يف يدي

�أذرو بر�ءتها

ُل على �لطريق.. فعمري مورٌق َخ�شِ

وتوقظ �خليمةُ  �لزرقاُء �أغنيتي

ُل)2( �شِ فاللحُن بيني وبني �لدهر متَّ

أثارت ال�ص������حراء واخليمة ذكرياته  لقد ا

القدمية، حتى كاأنه غدا ي�ص������اهدها متاماً، 

ها تتحرك اأمامه: امروؤ القي�س، عنرتة،  ويح�صُّ

طرف������ة، النابغ������ة، زه������ر.. وكل اجلميالت 

اللواتي فّجرن ق�ص������ائد احلب والبطولة يف 

�ص������دورهم.. كل هوؤالء يعي�صون يف وجدانه 

أّنى كان، وحيث  وفكره.. يحملهم يف جانحيه ا

رحل.

هذا �ص������حيح، ولكن ملاذا مل يظهروا قبل 

ن؟ وبهذه الكثافة؟ االآ

لقد اأحاطت به يف �صبابه اأحداث كثرة، 

منها احللو ومنها املر: نكبتا اللواء وفل�صطني، 

ثورة اجلزائر وا�صتقاللها، الوحدة بني �صورية 

وم�رص وانف�صالها، ماأ�صاة حزيران 1967... 

حداث، �ص������غلته حيناً ع������ن الوقوف  هذه االأ

ن  عند املا�صي، وال اأقول -على االأطالل- الأ

أبداً.  ال������رتاث، كما قل������ت، حي ناب�س في������ه ا

ولك������ن ردة الفعل على النكبات، وال �ص������يما 

ماأ�ص������اة حزيران، ومراجعة ال�صلوك الفردي 

واجلماعي الذي اأحاط بها، وقرار ال�ص������اعر 

حداث املبا�رسة، والعودة اإىل  االبتعاد ع������ن االأ

ال������ذات... كل ذلك فتح الب������اب للرتاث على 

ألي�س الرتاث ن�ص������ف الذات اإن مل  م�رساعيه. ا

يكن اأكرث؟

يف ثماالت )1( فتح �صليمان العي�صى باباً 

أ�صماه »نوافذ اأطللُت منها«،  خا�ص������اً بالرتاث ا

خاطب فيه ال�صعراء الذين عا�س مع �صعرهم 

وحاورهم اأو علّق مبا اأوحى اإليه بيت حفظه، 

أراد  اأو ق�ص������يدة بقيت ترتدد يف ذهنه. وقد ا

لهذا الباب اأن يكون يف عدة �صفحات، فبلغ 

مئة �صفحة.

ويف ثم������االت )2( عاد ال�ص������اعر لتدارك 

ف������كار ففتح باباً  م������ا فاته من الذكريات واالأ

بعنوان »املا�صي«.

ويف ثماالت )3( اندمج املا�ص������ي يف باب 

»مع هاج�س العمر« واأوحى لل�صاعر بق�صائد 

عديدة جميلة.

وال تخلو ثم������االت )4( و)5( بدورها من 

الق�ص������ائد التي تتحدث عن رموز املا�ص������ي: 
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القدمي، واحلديث. فال�ص������اعر مل يتوقف عند 

اجلاهلية، واإمنا ظل يتابع عطاءات ال�صعراء 

ويعي�������س معهم ع�رساً بعد ع�رس، وجياًل بعد 

جيل.

البد من القول اإن هناك نظرتني للرتاث: 

نظرة جامدة تقد�س ما يف املا�ص������ي بكل ما 

جداد ويف اأفعالهم. على  جاء على ل�ص������ان االأ

اأن هناك نظرة اأخرى متفح�ص������ة، ترى نقد 

يجابي������ة القابلة  ال������رتاث وفرز عنا�������رسه االإ

للتجدد واحلي������اة لالهتداء بها، والتنبيه اإىل 

جوانبه ال�ص������لبية التي اأدت يف املا�ص������ي اإىل 

االنحطاط، وقد ت������وؤدي يف الع�رس احلا�رس 

اإىل الركود والتخلف. ينطبق ذلك على �صلوك 

الف������رد، كما ينطبق على �ص������لوك اجلماعة. 

فهناك �صمات موروثة نافعة، واأخرى �صارة. 

ومعايري النفع وال�رسر لي�صت واحدة يف جميع 

فراد..  مكنة، وعند جميع االأ زمنة.. واالأ االأ

كي������ف تتجلى هذه العودة الكثيفة للرتاث 

يف الثماالت؟

اإنها تتجلى باأ�صكال عدة.

أو اثنني من  فال�ص������اعر يلتقط حيناً بيتاً ا

أق������وال املا�ص������ني، ويعلِّق علي������ه )اأو عليهما(  ا

أو راف�ص������اً، عار�ص������اً وجهة نظره يف  حمبذاً ا

هذا املوق������ف. ومن اأمثلة ذلك هذان البيتان 

ل�صاعر عربي قدمي:

بعار�صي الَح  الــ�ــصــيــَب  الـــغـــ�ان  راأْيـــــَن 

ِ ــَن عــنــي بـــاخلـــدوِد الــنــ�ا�ــرسِ عــر�ــصْ فــاأَ

بي �ــصــمــْعــَن  اأو  اأبـــ�ـــرسَنـــنـــي  اإذا  ــــــنَّ  وُك

ــــْعــــَن الــــكــــ�ى بــاملــحــاجــِر ــــَعــــنْيَ فــــرقَّ �ــــصَ

أي�صاً: يعلِّق عليه �صليمان العي�صى ببيتني ا

اأُمــــــــدُّ عـــلـــى الــ�ــصــبــعــني ِظــــــلَّ عــبــاءتــي

يــلــعــُب احلـــــ�اكـــــرِي  يف  طـــفـــاًل  واأدرُج 

ـــُه ويـــعـــرفـــنـــي عـــ�ـــصـــُب احلــــديــــقــــِة ُكـــلُّ

ُب)3( ُمع�صِ بالطَف�لة  عمٌر   .. الــ�ــرسُّ ه� 

�ص������ليمان العي�صى يرف�س موقف ال�صاعر 

القدمي الذي مل يجد لنف�صه من �ِصَمة يفخر بها 

اإال الو�صامة التي كانت تثري اإعجاب الفتيات 

أ يفقد هذا اجلاذب، راح  والن�ص������اء. فلما بدا

نه حرمه  يتباكى على ال�صباب ويلوم ال�صيب الأ

من �صحره. هنا يطرح ال�صاعر العي�صى قيمة 

خمتلفة وهي احلف������اظ على حيوية الطفولة 

وبراءتها حت������ى اآخر العمر. فهذه الروح هي 

ن�ص������ان يتجدد وينمو ويغتني،  التي جتعل االإ

وه������ي التي متنحه حب اجلمي������ع واإعجابهم 

�صغاراً وكباراً، دون ا�صتثناء الغواين..

يف اإطار هذه الفكرة نف�صها يوؤكد العي�صى 
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قول �صاعر عربي قدمي اآخر يت�صاءل:

يــقــ�لــ�ن: هــل بــعــد الــثــالثــني مــلــعــٌب؟

مــلــعــُب؟)4( الثالثني  قبل  وهــل  فقلُت: 

هذا البيت يدافع عن قيم العمل والعطاء 

طيلة احلياة، ويعار�س نظرة الذين يرون اأن 

اال�ص������تمتاع باحلياة ون�ص������اطها يتوقف بعد 

ال�صباب، لذلك يبدوؤون �صيخوختهم يف وقت 

باكر.

ولنت�صور اإن�صان القرن الواحد والع�رسين، 

جل املتو�ص������ط لديه خم�ص������ة  ال������ذي يبلغ االأ

وثمانني عاماً، يتوقف ع������ن التعلم والتجدد 

يف الثالثني م������ن عمره؟ اإنها الكارثة بعينها. 

من هنا فاإن �صليمان العي�صى يعلِّق على هذا 

البي������ت القدمي بق�ص������يدة نقتطف منها هذه 

بيات: االأ

اإنه نهُر احلياْة..

والثالث�ن البدايْة

جِّ ربا كانت خل��ض اللُّ

ِللرتحاِل يف املاِء البدايْة

ْلِق يف التيار هذا الظماأَ احللَ� و�صاِفْر اأَ

الثالث�َن.. الثمان�َن..

بداياٌت ب�اِكْر

ها، اإن �صئَت اأن حتيا، ُكلُّ

بداياٌت ب�اِكْر..

هكذا مي�صي ال�صاعر مع اأقوال القدماء 

موؤي������داً حيناً، ومعار�ص������اً حيناً.. فا�ص������تعادة 

الرتاث عملية ناقدة ت�صطفي العنا�رس احلية 

على غرار:

احلــــيــــاَة اأراد  يـــــ�مـــــًا  الـــ�ـــصـــعـــب  »اإذا 

الـــــــَقـــــــَدْر«)5( ــتــجــيــب  يــ�ــص اأن  فــــالبــــد 

وترفعه������ا ُمثاًُل ُعليا ي�ص������تهدى بها. فقد 

قال �صليمان العي�صى عنه:

ــــــكــــــًا بــــــــــبــــــــــيــــــــــٍت.. يــــــ�ــــــصــــــتــــــ�ي مــــــِل

َعــــــَلــــــمــــــا رى  الــــــــــــــــــــــذُّ يف  ويـــــــــــركـــــــــــُز 

بــــــــبــــــــيــــــــٍت واحــــــــــــــــــــــــــــد.. ُيــــــعــــــطــــــي

ــــــخــــــ�ِر َفــــــــمــــــــا)6( جــــــالمــــــيــــــَد الــــــ�ــــــص

أبرزها يف  ُر من العنا�رس القاتلة، وا وحتذِّ

ول بيت اأبي  جمال ال�صعر اال�صتعطاء به. َفحرْ

الطيب املتنبي:

واليــــًة اأو  �ــصــيــعــًة  بـــي  ُتـــِنـــْط  مل  »اإذا 

ي�صُلْب ــَك  ــُل ــْغ ــصُ و� يــكــ�ــصــ�ن،  فـــجـــ�ُدك 

يعلِّق ال�صاعر:

اأرثي جداوَل ِعْطٍر

ُرْحُت اأ�صكُبها

ي�مًا عليَك..

هبا)7( واأذرو ح�َلَك ال�صُّ

فقد حفظ املتنب������ي واأحبه وهو طفل يف 

التا�ص������عة. ولكن حني ن�ص������ج �ص������اءه اأن يرى 

�ص������اعره الكبري يلهث وي�صتعطي ليكون حاكم 

�ص������يعة؛ وي������رى اأن معظم �ص������عرائنا الكبار 
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عا�ص������وا على املديح ودمغوا �صعرنا 

بهذا الطابع امل�صتهجن.

من هنا ياأتي متجيده للمعري 

يف الكث������ري م������ن ن�صو�ص������ه، ومنها 

»ال�صندباد يروي رحلته الثامنة« يف 

ديوانه »اأغنية يف جزيرة ال�صندباد«، 

فاملع������ري مل يكتب بيت������اً واحداً يف 

املديح، كما نعرف جميعاً.

يف هذا الف�ص������ل م������ن »اأغنية 

و�ص������ف 
 )8(

يف جزي������رة ال�ص������ندباد«

ال�صاعر-ال�ص������ندباد- رحلت������ه عرب 

الرتاث م������ن الع�رس اجلاهلي حتى 

الع�رس احلديث، مروراً بالع�ص������ور 

الو�صيطة، قائاًل:

ان والزيت�ْن مَّ ... �صافرُت حتت التني والرُّ

على ج�اِد عنرتْة)9(

رْة وامللك الظاهر)10( والكتائب املظفَّ

قاِت الع�رِس، مررُت باملعلَّ

خرْة بالنفائ�ض امُلدَّ

الْف حفظُت من اأبياتها االآ

الْف اأ�صفُت من خيايِلَ االآ

اأح�ص�صُت اأنَّ راأ�صَي ال�صغرْي

يخرتُق الغي�ْم

َيُدقُّ بالنج�ْم

يبني ِبجْذِع التينِة ال�صفراِء

َيْبني ال�طَن الكبرْي

هذه وظيفة الرتاث كما يراها ال�ص������اعر. 

طفال العرب،  اإنه يبني وحدة الثقافة عند االأ

عالم الذين  وي�ص������كل هويتهم القومي������ة. واالأ

أ�صاد بهم: عنرتة، والظاهر بيرب�س، واأ�صحاب  ا

املعلق������ات، ميثل������ون اجلان������ب امل�ص������يء فيه 

باء من  بعن�رسيه الرئي�ص������يني: الفرو�صية واالإ

جهة، وقول ال�صعر اجلميل من جهة اأخرى. 

)م������ع العلم اأن الظاه������ر بيرب�س ال ينتمي اإىل 
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الع�رس اجلاهلي، وال اإىل الدم العربي، ولكنه 

يحمل ال�ص������فات النبيلة املرغوبة، فالعروبة 

لي�ص������ت عروبة الدم الواح������د، ولكنها عروبة 

الهدف الواحد، وامل�صري الواحد.

وحني ينتقل ال�صاعر اإىل الع�رس الو�صيط 

عالم  ت�ص������يق ب������ه الدني������ا خليبت������ه م������ن االأ

الذين ح�ص������بهم عظاماً بكل م������ا تعنيه هذه 

الكلمة لديه، فاإذا بهم �ص������عاف، مت�ص������ولون 

ي�صعون موهبتهم ال�ص������عرية يف خدمة اأدنى 

غرا�س: االأ

َهْر �صهرُت حتى تعَب ال�صَّ

على جف�ن وا�صتكى الَقَمْر

�صهرُت يف مناجِم الِعِظاْم

اْم يف املتنبي، يف اأبي متَّ

فاْه راأيُت كيف تنحني ال�صِّ

جُد اجلباْه وت�صُ

نِم« على حذاِء »�صَ

على خياِل ِدْرَهم

ت�صاأُل، ت�صتعطي ِبال حياْء

ُغ ال�صماْء... رِّ مُتَ

على اأن امليدان مل يخل من منوذج خمتلف 

حل�ص������ن احل������ظ. ه������ذا النموذج -ال�ص������اعر 

أبو الع������الء املعري- هو الذي اجته  ال�رسير ا

أبناء  اإلي������ه ال�ص������اعر، وراأى اأن علي������ه، وعلى ا

جيل������ه جميع������اً، اأن يجعلوه مث������اًل اأعلى لهم 

يقتدون به لينه�ص������وا باأنف�صهم وب�صعبهم من 

ح������ال االنحطاط ال������ذي ت������ردوا اإليه خالل 

قرون عديدة، ومل يتخل�صوا منه، ومن روا�صبه 

ن. حتى االآ

وذاَت ي�ٍم راعني ِبناْء

يغيُب يف الف�صاْء

ماْء... يطاوُل ال�صَّ

كاَن البناُء الفذُّ من ح�صرْي

وظامئنَي ازدحم�ا

ويف العي�ِن َنَهُم

يْر ُي�صغ�ن يف �صمٍت اإىل �رسَ

ي�صمخ كالتاريخ، كاملناْر؟

ب�صاْر ُع االأ ي�زِّ

واأبدًا ي�صيْء

لكل من جاَء، وَمْن َيجيْء..

ينداُح يف الزمان واملكاْن

ِة النعماْن ينداُح من َمَعرَّ

هذا الكتاب»اأغنية يف جزيرة ال�صندباد« 

ينتمي اإىل فرتة �صابقة للثماالت، ولكنها متهد 

لها. ذلك اأن رياح البحث عن الهوية، والعودة 

اإىل املا�ص������ي كان������ت قد هبت على ال�ص������اعر 

أثارت مبادراته  اإثر نكبة حزي������ران 1967، وا

التجديدية على اأكرث من �صعيد.
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أب������واب »ال������رتاث« و»املا�ص������ي« و»مع  يف ا

هاج�س العمر« هناك ن�صو�س ي�صتغل ال�صاعر 

�صليمان العي�ص������ى فيها ق�ص�صاً واأحداثاً لها 

دالالت، وحتمل قيماً يوؤمن بها ويوؤكدها املرة 

تلو املرة.

ففي ق�صيدته »من هند اإىل عمر«، ي�رسح 

ال�صاعر مفهوم احلب لديه ويقول على ل�صان 

هند:

... البد اأن اأ�صارَحك

�صعرك عبٌث َجميْل

ولكن العبَث ال يكفي

اإن اأبحُث عن نب�صِة حّب

حبٍّ حقيقي..

غاَف قلبي يخرتق �صِ

يخرتُق وج�دي

متتلئ به حياتي

اأعطيه كلَّ �صيء..

عندئذ.. �صيك�ن لكلمة احلبِّ التي اأ�صمعها 

مذاٌق اآخر..

ونكهٌة.. ما اأزال اأبحث عنها

ن)11( ومل اأعرْفها.. حتى االآ

وحت������ت عنوان»رجل م������ن البادية« يروي 

َهوي، ال������ذي جاءته  ق�ص������ة ذي اخل������رق الطَّ

زوجت������ه يوم������اً، وقد اأطبق اجلدب، و�ص������اق 

أربعة  العي�س، تتربُم وت�ص������كو، ف������كان جوابه ا

أبيات: ا

حـــلـــ�َبـــُتـــهـــا جـــــــــاءْت  ــــــي  ــــــل ِب اإِ راأت  ملـــــا 

ي�ُض واخِلَرُق)12( َهْزىل، ِعجافًا، عليها الرِّ

به ــعــيــ�ــُض  َت مـــــااًل  تــبــتــغــي  اأَال  قـــالـــْت: 

َمــــُق ـــــرسُّ الــعــيــ�ــصــة الــــرَّ مـــا ُتــــالقــــي، و�

ــــُبٌ ـــيـــئـــي اإلــــــيــــــِك، فــــاإنــــا مـــعـــ�ـــرٌس �ــــصُ ِف

نـــزُق فــيــنــا وال  ـــٌة  ـــفَّ ِخ اجلـــــدب، ال  يف 

َوَرقـــــــًا لـــنـــا  ــــْت  َحــــتَّ َحــــْطــــمــــٌة  اإذا  ــــــا  اإن

ـــــَ�َرُق)13( ال ينبَت  حتى  الــعــ�َد  منــاِر�ــُض 

خري  أنه يحفظ البيت االأ ويذكر ال�ص������اعر ا

�صمعيات«  بيات يف»االأ أ االأ ويردده منذ اأن قرا

 الذي ينتزع 
ّ
بي نه يج�ص������د حياة البدوي االأ الأ

حياته انتزاعاً من براثن الفيايف التي يعي�س 

فيها. لذلك كان عليه اأن ي�صيف اإىل كربيائه 

الكثري من ال�صرب واالحتمال.

هناك مثال اآخر له داللة كبرية يف زمننا، 

نراه يف ن�س بعنوان»مع �ص������لمى اجلاهلية«، 

يعلِّق فيه ال�صاعر على بيتني ل�صاعر جاهلي 

يقول فيهما:

ــيــنــا ــمــى َفــحــيِّ ــل ــص ـــــ�ك يــــا � ـــــيُّ اإّنــــــــا حُمَ

فا�صقينا الــنــا�ــض  كــــــراَم  �ــصــقــيــِت  واإن 

وَمـــــْكـــــُرَمـــــٍة ــــى  ُجــــلَّ اإىل  دعــــــــ�ِت  واإْن 

ــــــراِم الـــنـــا�ـــضِ فــاْدعــيــنــا يـــ�مـــًا �ــــــرَساَة ِك
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فيناديها ال�ص������اعر ب������دوره، ويفاجاأ حني 

تِطلُّ عليه �صلمى وتقول:..

اإن حتيتك التي كانت ترتع�س لها القلوُب 

أننٍي خافٍت هزيل  وال�صيوُف معاً لي�صت �صوى ا

د َعربرْ الرمال ال�صامتة من اأق�صى نخلة  يرتدَّ

يف م�رسق اأر�ص������نا العربية اإىل اأق�ص������ى نخلٍة 

يف مغربها.

كاأ�صي ما تزاُل يف يدي..

مرتعًة باحلبِّ والنخ�ِة والَكَرم

ولكني ال اأجد من اأ�صقيه..

ى وامَلْكُرمات«.. اإنك تذكُر »اجُللَّ

ن ول�صُت اأنا التي تدع�كم اإليها االآ

ُكْم التي ُتْهَدر.. دماوؤ

َلب يف كل مكاْن كم الذي ُي�صْ وَحقُّ

دوَن وُيْقَتل�ْن واأطفالُكْم الذين ُي�رَسَّ

هم الذين يدعونكم اإىل»اجُللَّى« كل يوم، 

بل كلَّ �ص������اعة.. فماذا فعلتم؟ وهل كنتم يف 

يام جديرين بالكاأ�س التي ما زلُت  يوم من االأ

...
)14(

اأرفُعها يف يدي؟

أتوق������ف عن������د جمي������ع  أ�ص������تطيع اأن ا ال ا

بيات والق�صائد التي  الن�ص������و�س وجميع االأ

ر به اجليل  كانت م�ص������در وحي لل�صاعر يذكِّ

اجلديد برتاثه ويغني زاده يف احلياة. ولكني 

�ص������اأنتقل اإىل ل������وٍن اآخر من تعامل �ص������ليمان 

العي�ص������ى مع الرتاث. وهو لقاوؤه �صخ�صيات 

من املا�صي، وخماطبتهم وحماورتهم اأحياناً، 

أبنائه  واأختم بر�ص������الة يبعث بها املا�صي اإىل ا

يف هذا الع�رس.

ل  فممن التقاهم ال�ص������اعر العي�صى املنخَّ

الي�ص������كري، ال������ذي اأطلَّ عليه ما اإن �ص������معه 

ين�صد �ِصعرَْره وبادره:

أن������ا الذي يبحث عن������ه الزمن، منذ  »... ا

أنا  تواري������ُت يف حناياه وغب������ت يف املجهول.. ا

أبياتي  ل الي�ص������كري. �ص������معتك ت������روي ا املنخَّ

اجلميل������ة فانحدرُت اإليك من اأعماق غمامة 

آث������رت اأن اأجعلها خيمت������ي، واأطوف بها عرب  ا

الع�صور..«. 

وي������روح ال�ص������اعر اجلاهلي ي�������رسد على 

حفيده املعا�رس ق�ص������ة تعّرف������ه »الفتاة« التي 

يتحدث عنها يف ق�صيدته:

ــــــــُت عــــــلــــــى الــــــفــــــتــــــاِة ولـــــــقـــــــد دخــــــــل

املـــــــــطـــــــــرِي.. الـــــــــيـــــــــ�م  يف  اخلــــــــــــــــــدَر 

وتطور عالقتهما: فار�س وفار�صة يجوبان 

ال�ص������حراء، ويتبادالن احلديث، ثم احلب.. 

)15(
اإىل دخوله خيمتها.

ومن الوا�ص������ح اأن الق�ص������ة كلها من ن�صج 

خيال ال�ص������اعر العي�ص������ى، بناها ا�صتناداً اإىل 

معرفته اجليدة بتقاليد ذلك الع�رس.
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وما يلفت النظر هنا هذا الت�صور اجلميل 

للرتاث: خيمة تتح������ول اإىل غيمة تنتقل عرب 

جيال  الزم������ان من جيل اإىل جي������ل.. تُِظلُّ االأ

وت�صع نف�صها حتت ت�رسفها.

اإن ال�ص������اعر يخاطب »ابن ماجد« املالح 

العرب������ي العظيم يف ق�ص������يدة بعنوان: »على 

�صهوات املوج«، نقتطف منها:

ُم َه�اِت امل�ِج كنَت تخيِّ على �صَ

ُج عنقاَء املحيِط وُتْلِجُم وُت�رْسِ

َه�اِت امل�ِج.. على �صَ

والريُح ِخْرَقٌة

ُم اُع تدوِّ ْيَك.. ما �صاء ال�رسِّ بكفَّ

تزمُر يف قلِب الُعباِب فينت�صي

بفار�صه قلُب الُعباب وينعُم

فاُف وجتدُب من ح�يل ال�صِّ

وحيُثما

ِعُم)16( ْ�َت بجدافيَك كانت ُتَبْ َر�صَ

أبي �ص������لمى« يف  وي�ص������تكي اإىل »زهري بن ا

برقية:

عب�ٌض وذبياُن

ما زالْت رماُحُهما

َتِجُر)17( هِل َت�صْ يف احليِّ ف�ق �صدوِر االأ

فيجيبه زهري:

احليُّ اأق�ى..

والرماُح التي

تفتُك فيه ظلمٌة عابرْة

البدَّ منها ظلمٌة عابرة..

ال ُتغلق�ا النافذَة ال�صاعرْة

جذوُرنا اأق�ى

وهذي الرياْح

البدَّ منها لبزوِغ ال�صباْح)18(

ومل ين�س ال�صاعر العي�صى»لقيط بن يعمر 

يادي« )�صاعر النفري العربي القدمي(: االإ

ـــــْل مــــن �ــــرَساِتــــِهــــُم ــــغ اإيـــــــــادًا وَخـــــلِّ »اأبــــل

ْعــ�ــضَ قد ن�صعا« اأُ اإن مل  الــراأي  اأرى  اأن 

ر بها لقيط قومه  تلك الق�صيدة التي حذَّ

ة لقتالهم. وانت�رس  م������ن اأن ك�رسى يعدُّ الُع������دَّ

العرب يف املعركة )معركة ذي قار( لتالحمهم 

اأخذاً بن�صيحته، مما دفع ك�رسى لقتله.

يقول �ص������ليمان العي�صى حتت عنوان: اإىل 

لقيط بن يَعرُْمر:

ــــهــــا ــــَك الـــــتـــــي فــــّجــــْرَت ــــيــــدَت ْيــــــــــِقــــــــــْظ قــــ�ــــص اأَ

ـــــــذُر ـــــــْن ُت الـــــقـــــبـــــيـــــلـــــِة  يف  ُبــــــــــروقــــــــــًا  يـــــــ�مـــــــًا 

ــــهــــا ــــفــــع بــــهــــا ُطــــــــــ�َل الـــــــرمـــــــاِل وَعــــْر�ــــصَ وا�ــــص

ـــــــــُر فـــــــــاملـــــــــ�ُت فــــــــــ�ق بـــــنـــــي اأبـــــــــيـــــــــَك ُمـــــــــَدمِّ

ــــــنــــــا ـــــــــــا مــــــنــــــَك قـــــــافـــــــيـــــــٌة.. واأ�ـــــــصـــــــهـــــــُد اأنَّ اأن

ُنط�ى على الثكِل القدمي وُنْن�رُس

اأْيقْظ نفرَيَك..

ُه يجتاُحنا علَّ

ولعلَّ ياب�صَة الغماِئِم مُتِطُر
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ِق الكلماِت.. اأو مزِّ

وان�ها على

)19( نا ِبَك َنْعُ�ُ َدِمَك امُلراقِ  لعلَّ

ويتنقل �ص������ليمان العي�ص������ى بعد ذلك بني 

�صخ�صيات من املا�صي، ميثل بع�صها منارات 

جي������ال ك� عبا�س ب������ن فرنا�س الذي حاول  لالأ

التحليق يف ال�صماء، فخاطبه:

كـــــنـــــَت الــــــــبــــــــدايــــــــَة.. اأيــــــهــــــا الــــــــبُق

ـــُر يف الــــــــروؤى، كــنــت الـــبـــداَيـــْة.. املـــبـــكِّ

ـــــقـــــَت.. ثـــــم َهـــــــَ�ْيـــــــَت مــنــحــِطــمــًا حـــــلَّ

عــلــى لــهــب الــــــروؤى، كــنــت الـــبـــدايـــْة)20(

أب������ي العالء املع������ري بالطب������ع، ُفهو يف  وا

نظره:

الـــــــــــزمـــــــــــاِن يف  جتـــــــــــــــــّذر  ــــــــــــٌز  ــــــــــــْن َك

لــــــــكــــــــْي يـــــــ�ـــــــصـــــــيَء بـــــــــه الـــــــــزمـــــــــاُن

اخلالداِن بقب�صتْيِه:

الفكُر حرًا والبياُن)21(

وينتقد البحرتي لكرثة ما مدح.

أن������ه ي�ص������ب جام غ�ص������به على ديك  اإال ا

اجلن ال�صاعر احلم�ص������ي الذي قتل زوجته 

وكان يحبها كثرياً، لدى �ص������ماعه اإ�صاعة عن 

أ�صّد الندم حني تاأكد من  خيانتها له، ثم ندم ا

�ص������اعة. هذه اجلرمية الكربى منعته  كذب االإ

من التوقف عند �صعره:

مل اأِقْف عنده.. ول� َزْخَرف�ُه

خرُي َتاريخِه

ْه)22( حجارُة رم�صِ

والبد من القول اإن ال�ص������اعر وقف وقفة 

طويلة عند امرئ القي�س، فكتب ق�ص������يدتني 

بعنوان: باحث عن امرئ القي�س، وبطاقة من 

امرئ القي�س. ولي�س ذلك مب�صتغرب، فامروؤ 

القي�س ميثِّ������ل قيمتني عظميني عند العرب: 

الفرو�صية وال�صعر. ولكن الق�صيدتني حظيتا 

بدرا�ص������ة عميقة مو�ص������عة من ناقد كبري هو 

، وقد اأدرجتها يف 
)23(

الدكتور �صربي م�ص������لم

الكتاب الذي �صدر عن وزارة الثقافة تكرمياً 

ل�صليمان العي�صى.

 اأن اأنهي هذه الدرا�ص������ة بعر�س 
ّ
بقي علي

موقف ال�ص������اعر من املا�صي من خالل ن�سٍ 

كتبه يف ثم������االت )2( تقدمي������اً للباب الذي 

يحمل هذا اال�صم وعنوانه »اإىل الهاربني من 

املا�صي«، يقول فيه:

تهرب�ن مني؟

ملاذا؟

اأنا جداُرُكم الرا�صُخ املتنْي

بكل نقائ�صي وروائعي...

كنُت اأبدًا قاعدَة االنِطالق

ُفق.. اإىل كِل اأُ
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اإىل كل �صماٍء جديدة..

❁    ❁    ❁

اأنا ال اأريُدُكم عالًة عليَّ

وما اأردتُكم ي�مًا كذلك،

ل�صُت قف�صًا.. وال �صجنًا

ثبت�ا اأقداَمكم على اأر�صي

ل�ن اأعني اه�صم�ن.. مَتثَّ

ثم غادرون.. وطريوا

اه طريوا يف كل اجتِّ

يف كل مكان..

يف كل زمان..

و�صاأظل اأحن� عليكم

واأحميكم من الّذَوبان

من ال�صياع..

من االنحالل..

1-الثم������االت: ثمالت)1(، ثمالت)2(، ثمالت)3(، ثمالت)4(، ثمالت)5(. خم�ص������ة دواوين ظهرت لل�ص������اعر يف 

أربعة منها يف اليمن. خرية من القرن املا�صي، وبداية القرن احلايل، وطبعت ا ال�صنوات االأ

2- ثماالت )1(، الهيئة العامة للكتاب، �صنعاء، 1997، �س37.

3- ثماالت )1(، �س242.

4- ثماالت )2(، �س54.

بي القا�صم ال�صابي. 5- البيت الأ

6- ثماالت )1(، �س221.

7- ثماالت )1(، �س235.

عمال ال�صعرية، املجلد 3، �س �س96-84. 8- انظر: االأ

�صرية عنرتة.  -9

10- �صرية امللك الظاهر بيرب�س

11- ثماالت )1(، �س �س246-243.

12- يقال اإنه �صمي ذا اخِلَرق بهذا البيت.

�صمعيات. 13- ثماالت )1(، �س �س279-282، عن االأ

14- ثماالت )1(، �س �س290-287.

15- ثماالت )1(، �س �س307-300.

16- ثماالت )1(، �س �س60-55.

17- ثماالت )2(، �س152.

18- ثماالت )2(، �س �س154-143.

الهوام�ش
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19- ثماالت )2(، �س �س159-158.

20- ثماالت )2(، �س160.

21- ثماالت )2(، �س174.

22- ثماالت )29، �س177.

23- انظر: عبد العزيز املقالح )اإ�رساف(، د. اإبراهيم اجلرادي )حترير وتقدمي(، �صليمان العي�صى، ثمانون عاماً 

مل، دار الرائي، دم�صق، 2000، �س �س266-251. من احللم واالأ
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عادل حمم�د: من ال�صعر اإىل الرواية

اإعــــــــــداد : عادل اأب� �صنب
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كانت مفاجاأة �أن يتحول �ل�صاعر �ل�صديق عادل حممود من �ل�صعر �لذي �أ�صدر 

فيه عدد�ً كبري�ً من �لدو�وين �ل�صعرية، �إىل �لرو�ية �لتي �صدرت له موؤخر�ً بعنو�ن 

دبي �لر�ئج  نه �ص������ئم �ل�ص������عر وحتول �إىل �لنوع �لأ
أ بد.. ويوم« كنت �أعتقد � »�إىل �لأ

مه، وقال �إن م�ص������ابقة للرو�ية جرته 
قل يف �ص������ورية، لكنه نفى �ص������اأ حالياً، على �لأ

نه �ص������اعر، وهو يف �ص������بيله �إىل طبع خمتار�ت من �صعره يف 
أ �إىل �لكتابة �لرو�ئية، و�

م�رص.

❁❁

ò
اأديب وقا�ض �ص�ري

عادل حممود: 

من ال�شعر اإىل الرواية

�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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يف هذا احلوار الذي خرج من قلب ال�شاعر، 

حا�شي�س وحدها لي�شت راجعة  فهمت منه اأن الأ

أنه �ش������اعر منذ كان  اإىل هذا التحول املوؤقت، وا

أنه لي�شعدين اأن يكون  يف اأوىل �شنوات �شبابه، وا

حماوري يف هذا العدد من »املعرفة«

❁    ❁    ❁

قريتي ا�سمها

»عني البوم«

- و�ساألت���ه، كالع���ادة ع���ن املول���د والن�س���اأة 

ال: والدرا�سة، فاأجاب على جزء من ال�سوؤ

أنا من قرية �شغرية يف حمافظة الالذقية،  • ا
ا�شمها »عني البوم« وهي ثالثة بيوت ونهر وتنور 

ن. جئت اإىل دم�شق 
للخبز القدمي املنقر�س الآ

يف العام 1965 للدرا�ش������ة يف جامعة دم�ش������ق -

داب- ق�ش������م اللغ������ة العربية، تخرجت  كلية الآ

يف الع������ام 1972. يف الع������ام 1968 كتب������ت اأول 

�شبوعية،  حتقيق �شحفي يف جملة »الطليعة« الأ

ثم اأ�ش������بحت حمرراً فيها، وكان طاقمها موؤلفاً 

من ال�شادة: حمي الدين نا�رص رئي�س التحرير. 

بدر الدين عرودك������ي- املحرر الثقايف. خلدون 

أ�شبوعي. �شمري م�شعود- حمرر  ال�شمعة- ناقد ا

ثقايف. زكريا تامر- ع�ش������و هيئة حترير ونذير 

نبعة- م�ش������مم اأغلف������ة املجل������ة. والفنان عبد 

رناوؤوط- ع�ش������و هيئة حترير، اإ�شافة 
أ القادر ا

�ش������بوعيني كالطي������ب التيزيني  اإىل الكت������اب الأ

خر�س. و�شفوح الأ

مرا�صل حربي

لزامية عندما ن�صبت  • كنت يف اخلدمة االإ
حرب ت�رسين. فتحولت اإىل مرا�ص������ل حربي يف 

القطاع ال�صمايل من اجلبهة وغطيت جمريات 

واأح������داث احلرب حت������ى وقف اإط������الق النار. 

خرى مرا�صلون حربيون  وكان يف القطاعات االأ

من بينهم املرحوم مم������دوح عدوان، ود.ريا�س 

ع�صمت، وزير الثقافة احلايل.

اأنا كائن �صعري

- و�صاألته: ملاذا هذا التح�ل من ال�صعر اإىل 

دبي، اأم  الروايـــة، اأهي اأ�صباب تتعلق بالن�ع االأ

هي م�صاألة �صاأم، ا�صطرتك اإىل كتابة رواية؟

• لي�س حتوالً من ال�ص������عر اإىل الرواية ، فاأنا 
كائن �ص������عري يف تكويني ول�صت حمرتفاً يف فن 

أنتجه واأوزعه.  حمدد هو ال�ص������عر، اأ�ص������ممه وا

كانت جتربة الكتابة الروائية توقظ لدي احل�س 

الق������دمي بالق�س والرثثرة. فقد كتبت منذ زمن 

بعي������د عدداً من الق�ص�������س الق�ص������رية ون�رست 

جمموعة )منعت من التداول يف البلد( ا�ص������مها 

»القبائل«.

لكن ال������ذي عّج������ل يف ا�ص������تنفاري لكتابة 

الرواية هو جائزة دبي التي اأغرتني باملغامرة: 

كيف تربح جائزة يف كتاب اأول )الرواية( وكان 

نني  وىل، الأ طبع������اً يهمني اأن اأربح، اجلائ������زة االأ

بحاجة اإىل املبلغ )15000 دوالر(.

20 ي�مًا كتابة

ب������د.. ويوم( يف  • كتب������ت الرواي������ة )اإىل االأ
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ع�رسين يوماً. وه������ذه مدة ال تكفي ل�رسب املتة 

مع اأ�ص������دقاء ولكنني كنت مداهم������اً بالوقت. 

ورمبا كانت الرواية مكتوبة يف داخلي، وحتتاج 

حوال  فق������ط اإىل �رسدها ورقي������اً. اإنها يف كل االأ

جتربة �صخ�ص������ية، وم�صاهدات، واأحداث مرت 

يف بالدنا، وكان اأبطالها الهام�صيون متمركزين 

يف ذاكرتي اال�صتعادية واالنفعالية.

الن�ض ف��ص�ي

عـــن  تخـــبن  اأن  ميكـــن  هـــل  و�صاألـــت:   -

م�صم�ن الرواية فاأجاب:

• ال ميكن اإيجاز م�صمون الرواية فهي ن�س 
فو�ص������وي ينظمه خيط واحد هو ق�ص������ة حب، 

يف بالد م�ص������طربة، ويف ع�رس حتول، وارتباك 

أ�صتطيع اأن  اخليارات االأخالقية وال�صيا�صية. وا

اأقول جماًل موجزة حتاول التعبري عن م�صمون 

الرواية: »اإنها ت�ص������فية احل�ص������اب مع املا�صي 

الذي ال يريد اأن مي�ص������ي«. »اإنها مديح جلمال 

ن�ص������ان.. فاإذا  فط������رة الطبيعة، وذكاء فطرة االإ

اجتمعتا كانت ال�صعادة«.

»اإنه������ا هجاء جلزء من اأح������داث ع�رسنا«، 

»وتهك������م على تخلفنا وعبثية م������ا جرى لنا يف 

زمات وال�رساعات«. احلروب واالأ

اإنها مبعن������ى اأخري.. »ر�ص������الة ذات طبيعة 

�ص������عرية باأن احلياة مهما ق�ص������ت وا�ص������طربت 

م�صائر اأبطالها.. هي قيمة معطاة فيما ننجزه 

من جمال ونعي�صه من حلظات ال�صعادة«.

ب������د ال نعرفه. ولك������ن الرواية، ومنذ  اإن االأ

العن������وان حاول������ت التع������رف على ما ه������و اأكرث 

جمهولي������ة: الي������وم الذي يلي������ه. اإن������ه افرتا�س 

يحاء به. أراد العنوان االإ م�صتحيل. ا

ذات طبيعة �صعرية

- قلت فالرواية ذات طبيعة �صعرية اإذًا؟

• قال: هذا مت�صمن يف اجلواب ال�صابق.
6 دواوين �صعرية

- و�صاألته عن كتبه فاأجاب:

ول بعنوان »قم�صان  • دواوين �صعر، كان االأ
زرق������اء للجثث الفاخرة« عن وزارة الثقافة عام 

1979 ثم »م�ص������ودات عن العامل« وزارة الثقافة. 

ثم »�صفتاه من حجر« احتاد الكتاب. و»ا�صتعارة 

مكان« دار الري�س يف لبنان، و»حزن مع�ص������وم 

عن اخلط������اأ« وزارة الثقافة. و»انتبه اإىل رمبا« 

دار ورد- دم�صق.

الهزمية واخليبة

• هذه الكتب جميعها حتاول �صياغة جمالية 
املواد املوؤملة التي يتاألف منها ال�صعر عادة. ثمة 

أو الفراق.  ن فيه: املوت ا حب هزميته موؤكدة الأ

ثمة اخليبة يف حلم جماعي. ثمة احلرب التي 

أي�صاً: »�ص������هل اأن تبداأها. �صعٌب  ت�ص������به احلب ا

أي�صاً  اأن تنهيها. م�ص������تحيل اأن تن�صاها«. هناك ا

تفا�ص������يل احلياة التي ميكن لل�صاعر اأن يرفعها 

اإىل مرتبة الن�س اجلمايل.

ويف احلقيق������ة م������ن ال�ص������عب احلديث يف 

غرا�صه،  ال�ص������عر املعا�رس عن تق�صيم وظيفي الأ
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كما يف ال�ص������عر القدمي: م������دح، هجاء، غزل.. 

اإلخ.

الرواية خمتلفة

• الرواي������ة حقل �ص������هل و�ص������عب يف الوقت 
أتهيب اال�صتمرار يف التجربة. الروائي  نف�ص������ه. ا

�صخ�س خمتلف عن ال�صاعر وكدت، يف عدد من 

اللحظات الكتابية- اأخ�ص������ى على ال�صاعر من 

الروائي الذي هو ل�س التفا�ص������يل، واملتل�ص�س 

عل������ى حياة وجتارب الب�رس مبا يف ذلك جتربته 

ال�صخ�صية، اإن نظرة الروائي للعامل والب�رس هي 

نظرة حتقيق وتدقيق واإعادة ت�صكيل املوجودات 

احلية. اأما عامل ال�ص������اعر فهو املغامرة يف اللغة 

والبحث عن الده�ص������ة. ال�ص������اعر قد ينظر اإىل 

الهام�صي فرياه ن�صاً. وقد يخو�س يف املعريف، 

فيبدع فيه بدياًل.

لق������د تاأكدت م������ن خروجي �ص������املاً من عامل 

الرواي������ة بعد اأن كتب������ت عدداً من الق�ص������ائد 

ن روايتي  امتحنتها قراءة واإلقاًء ون�رساً. ورمبا الأ

اليتيمة مكتوبة على نحو �ص������عري، وقد و�صفها 

اأحدهم باأنها »رواية كتبها.. �صاعر..«.

خمتارات �صعرية ب�رس

- و�صاألته ما ه� جديده؟

• حالياً �ص������اأطبع يف م�رس خمتارات �صعرية 
أ�ص������ميتها »ذئب مل������يءٌ باخليال«  من دواويني ا

و�صاأ�ص������در جمموعة �ص������عرية قريباً مل اأجد لها 

�ص������ماء-  –بعد- ا�ص������ماً الئق������اً. فاأنا اأهتم باالأ
العناوين.

ال�صعر والعطر واخلمر

- و�صاألتـــه: هـــل تف�صـــل ال�صعر القـــدمي اأم 

احلديث فاأجاب:

• اأح������ب الق������راءة املختارة لل�ص������عر. وهذا 
ينطبق على قراءتي لل�ص������عر ال�صوري.. �صاأعترب 

أ ما اخرتته  املتنبي حلبياً. فله بيت هناك. اقرا

مر بالن�صبة للقامات التي  اأخرياً منه. كذلك االأ

رفعت �صقف ال�صعر يف القرن الع�رسين.

أف������رق بني احلدي������ث والقدمي يف  أن������ا ال ا وا

ال�ص������عر: تعجبني ق�ص������يدة عمودية متقنة كما 

تعجبني ق�صيدة نرث اأكدت �صعريتها.

هناك ق������ول معياري: »ثالث������ة ال يحتملون 

مرتبة الو�صط: ال�صعر، والعطر، واخلمر«. اأما 

عن انح�صار ال�صعر فقد يكون ع�رسنا اجلنائي 

جدي������راً بفن������ون اأخ������رى ولكن �ص������من فهمي 
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للتجربة ال�ص������عرية -)لي�س عندن������ا، بل يف كل 

الع�ص������ور ولدى كل ال�صعوب(- ال�صعر ال يقهره 

�صيء. �صيظل هناك �صعراء و�صن�صتمع دوماً اإىل 

آتية من مكان ال يزول  تلك الكلمات وهي ترن ا

هو: الوجدان الب�رسي. القلب الب�رسي. ال�صوت 

الب�رسي.

قراءات لل�صعراء ال�ص�ريني

- و�صاألته: َمْن من ال�صعراء تقراأ؟

• قراأت كل ال�ص������عراء ال�ص������وريني املكر�صني 
أ لل�ص������عراء ال�ص������باب.  أق������را قدمي������اً وحديث������اً. ا

�صدقاء احلياة واملقهى.  والق�صائد اجلديدة الأ

أنا قارئ  اأحب ق�ص������ائد اأكرث مما اأحب �صعراء. ا

خمتارات.

أ للتجارب اجلديدة، وقد  من الروائيني اأقرا

اأ�صبح لدينا عدد هام من الروائيني والروائيات. 

جيال القدمية كلها. اأعتقد  وكنت قد قراأت لالأ

أو�صع للتجربة  اأن ع�رسنا احلايل �ص������يفتح اأفقاً ا

ال�ص������عرية والروائية. ورمبا �صتنجح الرواية يف 

أي�صاً اأكرث  تكوين وعي جمايل، ووعي �صيا�ص������ي ا

مما يفعله ال�صعر.

ل�صت حمرتفًا

خري اأجاب: ايل االأ - وعلى �ص�ؤ

ح������د. المبتدئ  أق������دم اأي ن�ص������يحة الأ • ال ا
وال مكر�������س. فهذا عدمي النف������ع. اإما اأن يكتب 

)الكاتب( ويطور اأدواته اأو ال يفعل. اإن الكتابة 

أو  بداعية( »مهنة الهواية« ولي�صت حمرتفاً، ا )االإ

أ كثرياً،  ور�صة. ت�صور �صخ�ص������اً يقول لك: »اقرا

أ  وع�س كث������رياً، واكت������ب قلي������اًل«!؟ الكاتب يقرا

ويكتب ويعي�س.

❁    ❁    ❁

لقد تف�صل ال�ص������اعر الكبري عادل حممود، 

قراأها، وقد با�رست يف قراءتها،  وقدم يل روايته الأ

ن، يب�رس  أته منها حتى االآ واأعتقد اأن ال������ذي قرا

مبي������الد روائي بنكهة �ص������عرية ملحوظة. وعلى 

هذا ي�صتحق ال�ص������ديق اأن نطلق عليه بامتياز: 

أو الروائي ال�صاعر. ال�صاعر الروائي ا

❁    ❁    ❁

لقطـــات من حيـــاة ال�صاعـــر الروائي عادل 

حمم�د:

- ول������د يف قرية »ع������ني البوم« يف حمافظة 

الالذقية.

- جاء دم�ص������ق عام1966 وتخ������رج من كلية 

داب 1972. االآ

- عم������ل يف جملة »الطليعة« اأول ما عمل يف 

ال�صحافة.

- اأ�صدر عدداً من الدواوين ال�صعرية.

وىل ع������ام 2010 بعنوان  - اأ�ص������در روايته االأ

بد.. ويوم«. »اإىل االأ

- يكتب يف جريدة الوطن.

- يعي�س يف دم�صق.
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كتاب ال�شهر

دبي مقدمة للنقد االأ

اآخر الكالم

الرتاث والتجديد

اإعداد: اأحمد احل�صني

اإعداد وتقدمي: حممد �صليمان ح�صن

رئي�ض التحرير
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احتفال مبنا�سبة يوم اللغة العربية: 

أق������ام جممع دمر الثقايف اأم�س احتفاالً مبنا�س������بة يوم اللغة العربية الذي  ا

نظمته وزارة الثقافة وذلك على م�رسح املجمع بهدف تعزيز اللغة العربية يف 

جميع مناحي احلياة وتوا�سلها مع كل تقنيات الع�رس اجلديدة.

أ�س������ار الدكتور علي القي������م معاون وزير الثقافة يف كلم������ة له اإىل اأهمية  وا

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�ص�رية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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االحتف������ال باللغ������ة العربي������ة والتعريف بها 

وبال������دور الذي تقوم ب������ه يف حياتنا الثقافية 

والفكرية واحل�ض������ارية والعمل على اإحيائها 

يف كل مناهجنا ومدار�ضنا لتكون حية م�رشقة 

فاعلة م�ضرياً اإىل �رشورة مواجهة ال�ضعوبات 

والتحديات التي تتعر�������ض لها لغتنا العربية 

والعمل على اإيجاد احللول لها.

 واأ�ضاف القيم اأن اللغة العربية متجذرة 

لف الثالث  يف عم������ق التاريخ وتع������ود اإىل االأ

والثاين قب������ل امليالد وهي مت�ض������لة بحيوية 

مة وهي الوعاء احل�ضاري  ووجدان وفكر االأ

ال������ذي ان�ض������هرت فيه كل اللغ������ات القدمية 

م�ض������ددا عل������ى �������رشورة �ض������ونها وحمايتها 

والتعامل معها بي�رش و�ضهولة ولي�ض بتعقيدات 

القامو�ض ب�ضبب قابليتها للتفاعل مع العلوم 

ومع لغات الع�رش.

أ�ض������ار معاون وزير الثقافة اإىل اأن اأكرث  وا

م������ن 150 كلمة من 2400 ع������ام قبل امليالد 

ما زالت م�ض������تخدمة يف اللغة العربية وذلك 

ح�ض������ب اإح�ض������ائية قامت بها وزارة الثقافة 

يطايل بيلو فرانزويلي. بالتعاون مع العامل االإ

بدوره بني الدكتور اأحمد حاجي �ض������فر 

مدير معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

به������ا يف مداخلت������ه اأن الل�ص������ان العرب������ي هو 

�صا�س يف وجودنا وعامل  هويتنا والركيزة االأ

مان الذي يجمعنا م�صريا اإىل �رسورة دعم  االأ

التعليم بالل�صان العربي الف�صيح يف مدار�صنا 

وجامعاتن������ا، واأ�ص������اف اأن الل�ص������ان العربي 

ال�صحيح ميلك طاقات تعبريية وا�صطالحية 

جتعلن������ا نوؤمن اإميانا را�ص������خا بدميومته فال 

منا�س لكل باحث وعامل يريد البقاء واالنت�صار 

نتاجه الفكري من ا�صتخدام الل�صان العربي  الإ

الف�ص������يح من دون غريه مو�صحا اأن اإ�صكالية 

االزدواجية اللغوية التي يحلو للبع�س التغني 

بها ت�صقط اأمام ثبات الل�صان العربي الف�صيح 

�ص������يلة القادرة  وتقدمي������ه النماذج اللغوية االأ

على ا�صتيعاب املفرزات احل�صارية والتقنية 

احلديثة.

واأكد مدير املعهد اأهمية دعم م�ص������اريع 

جلنة التمكني للغ������ة العربية وجلنة االرتقاء 

باملجتمع نحو عامل املعرفة وتو�ص������يات جممع 

خ������ذ بها وحث و�ص������ائل  اللغ������ة العربي������ة واالأ

عالم املحلية والعربية على حتدي املوجة  االإ

التي جتتاح بع�ص������ها وتدفعهم اإىل ا�صتخدام 

أو  خبارية ا العامي������ات لتق������دمي الن�������رسات االإ

أننا يف بلد ذي  التقاري������ر العلمية وال�ص������يما ا
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جتربة رائدة فريدة يف تعريب العلوم والتعليم 

)1(
يف مدار�صنا وجامعاتنا. 

مالمح من ح�صارة اأوركي�ض:

يق������دم معر�������س اأوركي�س املق������ام حالياً 

يف املتح������ف الوطني بدم�ص������ق حتت عنوان 

بالتناغم مع املا�ص������ي اأوركي�س... ح�ص������ارة 

�ص������ورية قدمية جديدة �ص������ورة عن ح�صارة 

احلوريني يف مدينة اأوركي�س القدمية يف تل 

موزان �صمال �رسق �صورية من خالل جمموعة 

ثري������ة يف املوقع  من ال�ص������ور للك�ص������وفات االأ

ن.  والتي تعود حلوايل 6000 عام من االآ

أ�صار د.علي القيم معاون وزير الثقافة  وا

اإىل اأهمية هذا املعر�������س يف التعريف باآخر 

اأعمال التنقيب يف موق������ع اأوركي�س القدمية 

ثار  يف ت������ل موزان والت������ي قام بها فري������ق االآ

مريكي باإدارة الدكتور جيورجيو  ال�ص������وري االأ

بوت�ص������التي، مبين������اً اأن اأوركي�������س من املواقع 

ال�ص������خمة واملهمة يف �ص������مال �رسق �ص������ورية 

لفني  مبا يحتويه من مكت�ص������فات تعود اإىل االأ

الثالث والثاين قبل امليالد وال�ص������يما طبعات 

ختام اإ�صافة اإىل الق�رس الذي ي�صم العديد 
االأ

م������ن التماثيل احليوانية وال�ص������ور ال�ص������خم 

الذي يعترب بوابة �صورية من ال�صمال ال�رسقي 

اإ�ص������افة اإىل جمموعة من الر�صوم التي مثلت 

وركي�صي يف ت�صويره للحياة اليومية  الفن االأ

ونة، ولفت مع������اون وزير الثقافة  يف تل������ك االآ

ن�ص������طة الثقافية التي تعتزم ال�صفارة  اإىل االأ

مريكية اإقامتها يف �صورية يف م�صعى لتكري�س  االأ

فر�س احلوار الثقايف والتعريف مبا تت�صمنه 

�صورية من فنون قدمية واإجنازات ح�صارية 

كان لها ح�صورها يف العامل. 

ب������دوره بني ت�ص������ارلز هنرت نائب �ص������فري 

مريكية بدم�ص������ق اأن  الوالي������ات املتح������دة االأ

الهدف من عر�س امل�صورات وال�رسوحات عن 

ثرية التي متَّ اكت�صافها هو ت�صليط  القطع االأ

ثار اإ�صافة اإىل 
ال�صوء على ثراء �ص������ورية باالآ

ثرية يف تل  ت�ص������جيع النا�س لزيارة املواقع االأ

موزان معرباً عن اأمله يف ا�ص������تمرار التعاون 

مع وزارة الثقافة يف امل�صتقبل. 

م������ن جانبه قال الدكتور ب�ص������ام جامو�س 

ثار واملتاح������ف يف ت�رسيح  املدي������ر الع������ام لالآ

أه������م ما اكت�ص������ف يف ت������ل موزان  ل�ص������انا اإن ا

ختام الت������ي بلغ عددها 600  ه������و طبعات االأ

�صارات  طبعة ت�ص������م جمموعة من الرموز واالإ

الكتابي������ة القدمي������ة التي عمق������ت معارفنا 

بالتاريخ ال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي 
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عن املدين������ة يف تلك الفرتة، م�ص������رياً اإىل اأن 

ثرية يف موقع مدينة اأوركي�س  االكت�صافات االأ

توؤكد وجود عالقة تربط هذه اململكة باملمالك 

)2(
الداخلية وممالك بالد الرافدين.

اكت�صاف اآثار جديدة بال�صارقة:

ك�ص������ف م�������رسوع التنقيب امل�ص������رتك بني 

أثرية  ثرية املحلية عن مكت�ص������فات ا البعثة االأ

همية يف موقع جبل فاية. تعد يف غاية االأ

جاء ذلك يف موؤمتر �صحفي نظمته دائرة 

عالم بال�ص������ارقة اليوم برئا�ص������ة  الثقافة واالإ

ثرية  الدكتور �صباح جا�ص������م رئي�س البعثة االأ

عالم بال�ص������ارقة  املحلية بدائرة الثقافة واالإ

ملانية برئا�صة الدكتور هان�س بيرت  والبعثة االأ

اإيرمب������ان والدكت������ورة مارجري������ت اإيرمبان، 

وح�صور اأع�ص������اء الفريق العاملي الذي �صم 

أملانيا  مارات وا علماء متخ�ص�صني من دولة االإ

مريكية  وبريطاني������ا والوالي������ات املتح������دة االأ

واأوكرانيا والذين تكللت جهودهم عرب �ص������بع 

ثري  �صنوات متوا�صلة من عمليات التنقيب االأ

والبحث والدرا�صة والتحليل.

واأو�ص������ح باأن جوهر هذه االكت�ص������افات 

اجلديدة يتعلق مبو�ص������وع الهجرات الب�رسية 

وانت�ص������ارها يف اأرج������اء املعم������ورة حيث كان 

ن�ص������ان احلديث من  املعتق������د �ص������ابقا اأن االإ

ول مرة وتطور  الناحي������ة الت�رسيحية ظه������ر الأ

يف قارة اأفريقيا قبل حوايل 200 األف �ص������نة 

م�صت ومن هناك هاجر فيما بعد اإىل قارات 

اأخرى وقد حدث ذل������ك خالل الفرتة مابني 

60 اإىل 70 األف �ص������نة م�صت اإما عن طريق 

أو ال�صاحل العربي،  بي�س املتو�صط ا البحر االأ

م�صرياً اإىل اأن مو�صوع انت�صار اجلن�س الب�رسي 

احلديث على �صواحل املحيط الهندي املمتدة 

م������ن �رسق اأفريقيا عرب اجلزيرة العربية واإىل 

آ�صيا وا�صرتاليا  آ�ص������يا ومنها اإىل �رسق ا جنوب ا

كان مو�ص������ع نقا�س وجدال ا�صتمر على مدى 

�صنني عديدة.

أثرية  وق������ال: اإنه وبعد عملي������ات تنقيب ا

منهجي������ة بداأت يف العام 2003 على �ص������فوح 

جبل فاي������ة يف املنطقة الو�ص������طى من اإمارة 

ال�ص������ارقة وبعد حف������ر �صل�ص������لة متعاقبة من 

أثري������ة تع������ود اإىل ما قب������ل الفرتة  طبق������ات ا

�ص������المية والع�رسين احلديدي والربونزي  االإ

والع�رس احلج������ري احلديث ظهرت طبقات 

ول مرة يف العام  الع�رس احلج������ري القدمي الأ

2005 ويف مو�ص������م الع������ام 2006 كما ظهرت 

اأوىل املكت�ص������فات املنقولة وه������ي عبارة عن 
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دوات احلجري������ة البدائية  جمموعة م������ن االأ

ال�ص������نع تتكون من فوؤو�س يدوية ومقا�ص������ط 

أ�ص������لوب يحاكي ذلك  و�ص������فرات �صنعت وفق ا

امل�ص������تعمل يف �رسق اأفريقيا وظهر الحقا من 

نتائج التحليل والدرا�ص������ة واأ�صاف باأنه جرى 

تثبيت هذا التاريخ با�صتعمال طريقة علمية 

أ التاألق ال�ص������وئي »او ا�س ال�«   تقوم على مبدا

وتعتمد على حتليل النظائر امل�صعة احلبي�صة 

دوات  يف حبيب������ات الرمل املتواجدة م������ع االأ

احلجرية لقيا�س الفرتة التي تعر�ص������ت فيها 

للنور اآخر مرة.

واأعرب عن �صكره وامتنانه للدعم الثابت 

ثار،  واملتوا�ص������ل ال������ذي حتظى ب������ه اإدارة االآ

وال������ذي لواله ما كان باإم������كان البعثة حتقيق 

م������ا مّت اإجن������ازه متمثال يف هذا االكت�ص������اف 

املتمي������ز املهم والذي �ص������يكون دافعا وحافزا 

بحاث والدرا�ص������ات يف  جراء املزيد من االأ الإ

خرى يف  هذه املنطقة التي �صبقت املناطق االأ

بي�س املتو�صط يف ا�صتقبال  اأوروبة والبحر االأ

املجموعات الب�رسية احلديثة.

واأعلن البيان امل�ص������رتك ال������ذي جاء فيه 

باأن اكت�ص������اف موقع يف منطقة جنوب �رسق 

اجلزيرة العربية كان قد مّت ا�ص������تيطانه من 

قبل اأقوام ينتمون اإىل ف�صيلة اجلن�س الب�رسي 

احلديث من الناحية الت�رسيحية ميالأ فجوة 

عميق������ة يف معرفتنا عن ظهور اجلن�س الذي 

فريقية  نع������ود اإليه يف مناطق خارج القارة االأ

حيث ن�صاأ اأ�صالفنا قبل حوايل 200 األف �صنة 

م�صت.

أ�ص������ار البيان اإىل اأن مو�ص������وع انت�ص������ار  وا

اجلن�������س الب�������رسي احلدي������ث على �ص������واحل 

املحي������ط الهندي املمتدة من �������رسق اأفريقيا 

آ�صيا ومنها  عرب اجلزيرة العربية واىل جنوب ا

آ�ص������يا وا�صرتاليا كان مو�صوع نقا�س  اإىل �رسق ا

ا�ص������تمر على مدى �ص������نوات عديدة وخا�صة 

على �صفحات جملة �صن�س. 

وذك������ر البي������ان اأن جبل فاي������ة الواقع يف 

مارات العربية كان  ال�ص������حراء الداخلية لالإ

معروفا كموقع �صياحي غالبا ما متت زيارته 

ملاين  من قبل اأع�ص������اء الفريقني املحلي واالأ

خالل ف������رتات عملهم يف مواق������ع اأخرى يف 

مارة وقد تطلب مّنا بع�س الوقت قبل اأن  االإ

ن������درك باأن غياب اللقى ال�ص������طحية العائدة 

اإىل ف������رتة الع�رس احلجري يف ه������ذا املكان 

اإمن������ا كان يف الواقع املفتاح الذي ي�ص������ري اإىل 

اأهميته.
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يذكر اأن اأعم������ال التنقيب يف هذا املوقع 

بداأت منذ العام 2003 م وبعد حفر �صل�ص������لة 

متعاقبة من طبقات تعود اإىل الع�رس ما قبل 

�صالمية والع�رس احلجري احلديث  الفرتة االإ

ول  ظهرت طبقات الع�رس احلجري القدمي الأ

مرة يف الع������ام 2005م، ومن������ذ العام 2006 

ف�ص������اعداً رك������زت البعثة امل�ص������رتكة عملية 

تنقيباتها يف املوقع وكان من اأوىل املكت�صفات 

املهمة فاأ�س يدوى م�صنوع من احلجر ميكن 

ثار  التعرف عليه ب�ص������هولة من قبل علماء االآ

املتمر�صني وقد كان ذلك االكت�صاف يف يوم 7 

مار�س 2006م، كما اأن هذا االكت�ص������اف غري 

ن مكت�صفات من هذا النوع  متوقع اإطالقاً الأ

كان������ت معروفة يف اأج������زاء اأخرى من جنوب 

وغرب �صبه اجلزيرة العربية– وهذه ال توجد 

مارات و�صمال عمان لقد ثّبت  �ص������ابقاً يف االإ

هذا االكت�ص������اف انتباهنا يف اإننا كنا نتعامل 

مع �ص������يء لي�س ذي اأهمية اإقليمية فح�ص������ب 

ولكنه ذي اأهمية بالغة على النطاق العاملي.

أ�صفرت النتائج عن اأن هذه املكت�صفات  وا

ج������راء املزي������د  �ص������تكون دافع������اً وحاف������زاً الإ

آثار  بح������اث يف عل������وم ا م������ن الدرا�ص������ات واالأ

واأنرثوبولوجي������ا الع�������رس احلج������ري القدمي 

وكذلك يف عل������م الوراثة الق������دمي واحلقول 

خرى ذات العالقة كما �صت�صاعد اأي�صا يف  االأ

حتويل تركيز هذا البحث اإىل مناطق اأخرى 

وروبية ومنطقة حو�س  بعيده عن الق������ارة االأ

بي�س املتو�ص������ط، حيث و�صلت اإىل  البحر االأ

هناك املجاميع الب�رسية احلديثة من الناحية 

)3(
الت�رسيحية يف زمن متاأخر بع�س ال�صيء.

الطيب  بــاأدب  يحتف�ن  عــرب  مثقف�ن 

�صالح:

ت�ص������لم ثالثة م������ن الروائي������ني وثالثة من 

كتاب الق�صة وثالثة من النقاد جائزة الطيب 

ب������داع الكتابي يف دورتها  �ص������الح العاملية لالإ

وىل التي ت�ص������م ثالثة فروع هي: الرواية  االأ

دبي وذلك يف  والق�صة الق�ص������رية والنقد االأ

احتفال بالعا�صمة ال�صودانية.

عالمي ال�ص������وداين علي  وقال اخلبري االإ

�ص������مو رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة يف جل�صة 

دب  االفتت������اح اإن الطي������ب �ص������الح »نق������ل االأ

ال�صوداين من املحلية اإىل العاملية، وا�صتعر�س 

ديب  أ�������رسة االأ ب�ص������ري حممد �ص������الح عمي������د ا

ن�صاين يف �صخ�صية موؤلف  الراحل اجلانب االإ

كرث �ص������هرة »مو�ص������م الهجرة اإىل  الرواي������ة االأ

ال�ص������مال«  التي ترجمت لكث������ري من اللغات 
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منذ ن�رست يف الن�صف الثاين من ال�صتينيات 

ثم اأعاد الناقد امل�رسي رجاء النقا�س ن�رسها 

مع درا�صة عنوانها »الطيب �صالح.. عبقري 

أ�ص������اد �ص������يف �رسف  الرواي������ة العربي������ة« ، وا

وىل للجائزة حمد بن عبد العزيز  ال������دورة االأ

الك������واري وزي������ر الثقافة وال������رتاث القطري 

باأدب الطيب �ص������الح »1929-2009« وحّيى 

دباء ال�ص������ودانيني لوفائهم لذكرى الكاتب  االأ

الراحل، وقال عبد البا�صط عبد املاجد وزير 

�صبق: اإن ال�صعب ال�صوداين »مزيج  الثقافة االأ

من الطيبني وال�صاحلني لكنه اأجنب واحدا 

لف والالم هو الطيب �صالح الذي  معرفا باالأ

ارت������وى من م������اء النيل ونقل م�ص������اعر واأدب 

ال�صودان للعاملية«. 

وراف������ق فعالي������ات هذه املنا�ص������بة افتتاح 

معر�������س ت�ص������كيلي وفوتوغرايف م�ص������احب 

وىل للجائزة و�ص������م �صورا  لربنامج الدورة االأ

نادرة للكاتب الراحل يف ال�ص������ودان وخارجه 

اإ�صافة اإىل م�صاهد من قريته كرمكول �صمايل 

اخلرطوم وبيته و�صارعه اإ�صافة اإىل موؤلفاته 

وبع�س الكتب النقدية التي تناولت اإبداعه.

ويف اإط������ار ه������ذه املنا�ص������بة اأقيمت عدة 

ن������دوات نقدية ح������ول مكانة ال�ص������الح حيث 

تن������اول الناقد ال�ص������وداين عب������د اهلل حمدنا 

اهلل م�ص������ادر ثقافة الطيب �صالح قائال اإنه 

كان �ص������غوفا بالرتاث العربي وخا�صة ال�صعر 

واإن هناك »�ص������بها قويا بني »املحقق امل�رسي 

البارز«  حممود حممد �صاكر والطيب �صالح... 

دب العرب������ي القدمي  »كالهم������ا متعلق« ب������االأ

فح�ص������ب واملتنبي منه على وجه اخل�صو�س. 

فكل منهما متذوق جيد لل�صعر العربي حمب 

ملو�صيقاه وللغة العربية يف حد ذاتها« م�صيفا 

أنه اأثرى معرفته بات�صاله بثقافات متعددة. ا

اأما الناق������د امل�رسي اأحمد دروي�س فقال 

يف بح������ث عنوان������ه »النيل مكان������ا روائيا يف 

أدي������ب النيل  كتاب������ات الطيب �ص������الح« اإنه »ا

دون منازع.. هو الوحيد الذي ي�ص������تحق هذا 

اللقب« م�ص������يفا اأن النيل كان حمورا ملعظم 

وىل الق�ص������رية  اأعمال������ه منذ ن�رس ق�ص������ته االأ

)4(
»نخلة على جدول« عام 1953.

معر�ض م�صقط الدويل للكتاب:

أفتت������ح مبركز عمان ال������دويل للمعار�س  ا

معر�س م�ص������قط الدويل للكت������اب يف دورته 

ال�صاد�ص������ة ع�رس برعاية �ص������عود بن اإبراهيم 

البو�صعيدي وزير الداخلية، وبح�صور العديد 

من ال�صخ�ص������يات الهامة، واملهتمني بال�صاأن 

الثقايف.



�شفحات من الن�شاط الثقايف

369 �لع�����������������دد  572    �أي������������������ار  2011 

وبح�ص������ب �ص������حيفة »الوط������ن« العمانية 

�صوف يتم خالل حفل االفتتاح تد�صني كتاب 

»جامع اأبي احل�ص������ن الب�صيوي«، وي�صارك يف 

ه������ذه الدورة من املعر�������س اأكرث من 30 دولة 

عربية.

أربع  ا تتوزع امل�ص������اركات باملعر�������س على 

قاع������ات وه������ي الفراهي������دي والعوتبي وابن 

دريد واأحمد بن ماجد، وتخ�ص�������س قاعتي 

»الفراهي������دي« و»اأحم������د بن ماج������د« لدور 

جنبية التي تعر�س الكتاب  الن�رس العربية واالأ

العرب������ي، كما خ�ص�ص������ت قاع������ة »العوتبي« 

للموؤ�ص�ص������ات والهيئات احلكومية من داخل 

ال�ص������لطنة وخارجها، بينما ظلت قاعة »ابن 

جنبية،  دريد« خا�صة بدور الن�رس العربية واالأ

جنبي. التي تعنى بن�رس الكتاب االأ

ومن املق������رر اأن تك������ون ف������رتات الزيارة 

للجمه������ور يوميا ولفرتة واح������دة من العا�رسة 

�صباحا وحتى العا�رسة م�صاء، اأما يوم اجلمعة 

ف�ص������تكون الزيارة م������ن الرابعة ع�رسا وحتى 

العا�رسة م�ص������اء. وتخ�ص�������س فرتات حمددة 

للطالبات والن�صاء والطلبة.

�ص������دارات  و�ص������وف ي�ص������در فهر�������س االإ

اإلكرتوني������ا ويدرج على موق������ع املعر�س على 

نرتنت، ويبلغ اإجمايل عدد العناوين  �صبكة االإ

املدرج������ة بالفهر�������س )35179( عنوانا لدور 

الن�رس واملكتبات التي التزمت باال�ص������رتاطات 

املطلوبة.

ي�ص������تمل برنامج معر�س م�صقط الدويل 

للكت������اب على العديد من الفعاليات الثقافية 

دبية امل�ص������احبة التي متت������د طوال فرتة  واالأ

انعق������اد املعر�������س، ومنها، اأم�ص������ية ال�ص������عر 

الف�صيح، وقراءات نقدية للكتب احلديثة من 

دباء،  اإ�صدارات اجلمعية العمانية للكتاب واالأ

وحما�رسة بعن������وان »حقوق املوؤلف يف الع�رس 

أدبية بعنوان »�صرية املكان  الرقمي«، واأم�صية ا

دب العم������اين.. رواية امل������راأة منوذجا«  يف االأ

أربعون  وقراءة يف كتاب »�ص������لطنة عم������ان.. ا

عاما من التنمية امل�ص������تدامة 2010-1970« 

وحما�������رسة »تطور اللغة العربي������ة واللهجات 

يف عم������ان« وتختتم فعاليات هذه الدورة من 

املعر�س باأم�ص������ية يف ال�ص������عر ال�صعبي بقاعة 

الفعالي������ات الثقافية مبركز عم������ان الدويل 

للمعار�س.

يتميز معر�س م�صقط الدويل للكتاب يف 

دورته احلالية -وهو م������ا عهدناه يف دوراته 

ال�ص������ابقة- بح�ص������ن التنظيم، الذي ي�صيد به 
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اجلميع، وتعاون اإدارة املهرجان مع النا�رسين 

والعار�صني واجلمهور، وهو ما ينعك�س على 

�ص������معة املعر�س الطيبة ب������ني املعار�س التي 

تنظمها الدول العربية ودول اجلوار.

لكن الالفت يف الدورة احلالية للمعر�س، 

هو زيادة معرو�ص������ة من اإ�ص������دارات الكتب 

احلديث������ة، يف كل جماالت العل������م واملعرفة، 

التي جتذب الزائر باألوانها الرائعة واأغلفتها 

املميزة، اإ�ص������افة اإىل حمتواها، حيث حر�س 

النا�������رسون على اختيار عناوي������ن تهم �رسائح 

املجتمع كافة.

وق������د وف������د اإىل املعر�������س �ص������باح اأم�س 

جمموعة من طالبات املدار�س، حيث تركزت 

اختياراته������ن عل������ى الكت������ب التعليمية وكتب 

طفال، التي تهم البع�س منهن. االأ

واليزال العار�ص������ون والنا�رسون ينتظرون 

ح�صورا جماهرييا اأكرث، كما عودهم املعر�س 

يف دوراته ال�صابقة.

وقد اأقيم على هام�س معر�س م�ص������قط 

ال������دويل للكتاب، خ������الل دوراته ال�ص������ابقة، 

العديد من الفعالي������ات الثقافية التي اأثرت 

امل�صهد الثقايف بال�صلطنة، واكتماال للم�صهد، 

أقي������م منذ بداية هذه الدورة، اأم�ص������ية  فقد ا

لل�ص������عر الف�صيح، �ص������مت نخبة من ال�صعراء 

العمانيني، اإ�صافة اإىل قراءات نقدية للكتب 

احلديثة، من اإ�ص������دارات اجلمعية العمانية 

دباء. للكتاب واالأ

واأقيمت م�ص������اء اأم�س بقاع������ة الفعاليات 

الثقافي������ة مبركز عمان ال������دويل للمعار�س، 

حما�رسة بعنوان »حق������وق املوؤلف يف الع�رس 

الرقمي« نظمتها اجلمعية العمانية للمكتبات، 

وقدمها املحا�رس �ص������عيد بن �صعد ال�صحري، 

ب������ن نا�رس ال�ص������يادي،  واملحا�������رس عبداهلل 

واأدارها �صالح بن �صليمان الزهيمي.

دارت املحا�رسة حول عدة حماور ومنها: 

مفهوم حق������وق املوؤلف يف الت�رسيعات املحلية 

والدولية، اأهمية حق������وق املوؤلف، املنظمات 

الدولية الراعية حلقوق املوؤلف، بيئة حقوق 

املوؤلف يف ال������دول اخلليجية، االعتداء على 

حقوق املوؤلف، امل�صنفات امل�صمولة باحلماية، 

حقوق املوؤلف يف البيئ������ة الرقمية، احلماية 

لكرتونية  القانونية للمواد الرقمية، املواقع االإ

ب�ص������لطنة عم������ان ودوره������ا يف حماية حقوق 

املوؤل������ف، الت�رسيعات اخلليجي������ة املوحدة يف 

جمال حقوق املوؤلف: الواقع والطموح، حقوق 

املوؤلف يف ظل غياب املكتبة الرقمية، حقوق 

املوؤلف يف املكتبات الرقمية.
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فت������ح معر�س م�ص������قط ال������دويل للكتاب 

أبوابه للجمهور حيث �صهدت اأجنحة املعر�س  ا

وىل لكن احلركة  حركة هادئة يف ال�صاعات االأ

ازدادت بعد الع�رس واأكد عدد من النا�رسين 

وىل  يام االأ أنه������م اعتادوا هذا اله������دوء يف االأ ا

من املعر�س �صنوياً ثم تبداأ احلركة بال�صعود 

خريين من  حتى ت�ص������ل ذروتها يف اليومني االأ

املعر�س الذي ت�صارك به اأكرث من )30( دولة 

عربية واأجنبية، من بينها:

مارات، قطر،  ال�ص������لطنة، ال�ص������عودية، االإ

البحري������ن، الكويت، م�رس، لبنان، �ص������ورية، 

املغ������رب،  الع������راق،  فل�ص������طني،  ردن،  االأ

ليبيا،اليم������ن، تون�������س، اجلزائر، ال�ص������ودان، 

أملانيا، بريطاني������ا، اأمريكا،  اإي������ران، تركي������ا، ا

الهند.

ت�ص������تمل على امل�ص������اركة املبا�������رسة وعرب 

التوكيالت، وو�ص������ل عدد امل�ص������اركني ب�صكل 

مبا�رس )415( م�صاركا من )24( دولة مقارنة 

مع )406( م�ص������اركات يف الع������ام الفائت يف 

ربع وه������ي الفراهيدي  قاعات املعر�������س االأ

)5(
والعوتبي وابن دريد واأحمد بن ماجد.

جائزة ال�صيخ زايد تعلن اأ�صماء الفائزين 

بها: 

مان������ة العامة جلائزة ال�ص������يخ  اأعلنت االأ

أ�صماء الفائزين يف الدورة  زايد للكتاب اليوم ا

اخلام�ص������ة للجائزة للع������ام 2010-2011 يف 

فروع �صخ�صية العام الثقافية، التنمية وبناء 

داب، الرتجم������ة، اأدب الطفل، يف  الدولة، االآ

خرى )املوؤلف  ربعة فروع االأ حني حجب������ت االأ

ال�صاب، الن�رس والتوزيع، الفنون، اأف�صل تقنية 

يف املجال الثقايف( لعدم ا�صتيفاء امل�صاركات 

ال�رسوط واملعايري املطلوبة. 

وقد اختارت الهيئة اال�صت�صارية للجائزة 

امل�ص������ت�رسق ت�ص������وجن جي كون من جمهورية 

ال�ص������ني ال�صعبية �صخ�ص������ية العام الثقافية، 

كرث من ن�ص������ف قرن  تقدي������را مل������ا قدم������ه الأ

يف حق������ل تعلي������م اللغ������ة العربي������ة والرتجمة 

والدرا�صات العلمية يف اللغة العربية يف دول 

ق�صى.  �رسق االأ

وتعقيب������اً على فوز ت�ص������ونغ قال را�ص������د 

مني العام جلائزة ال�ص������يخ زايد  العرمي������ي االأ

�ص������تاذ ت�صونغ ت�صهد  للكتاب: »اإن اإجنازات االأ

�ص������افة اإىل كونه  له باأحقيت������ه باللقب، فباالإ

كادميي  �صخ�ص������ية ب������ارزة على ال�ص������عيد االأ

دبي، فقد اأثرى ت�ص������ونغ املكتبة  والثقايف واالأ

دب  العاملية مبوؤلفات وتراجم تعك�س جوهر االأ

�ص������يل وحتمل������ه اإىل دول ال�رسق  العرب������ي االأ
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ق�صى باأ�صمى ر�صائل احلوار احل�صاري«.  االأ

وي�ص������غل ت�ص������ونغ العديد من املنا�ص������ب 

أ�ص������تاذ بكلية اللغة العربية يف معهد  اأهمها ا

جنبية التابع جلامعة بكني وع�صو  اللغات االأ

جنبية ورئي�س  داب االأ اجلمعية ال�ص������ينية لالآ

داب العربية وع�ص������و  جمعي������ة درا�ص������ات االآ

و�صط ونائب رئي�س  جمعية درا�صات ال�رسق االأ

داب والفن������ون بجمعي������ة الرتجمة  جلن������ة االآ

ال�صينية ونائب رئي�س جلنة الثقافة بجمعية 

ال�ص������داقة ال�ص������ينية العربية وع�صو احتاد 

الكتاب ال�ص������ينيني وع�ص������و �������رسيف باحتاد 

الكتاب العرب. 

كم������ا اأعلنت جائزة ال�ص������يخ زايد للكتاب 

خرى، مربزًة  أ�صماء الفائزين بفروعها االأ عن ا

دبية، وهم:  اإجنازاتهم الثقافية واالأ

• ف������رع التنمية وبناء الدول������ة– د. عبد 

الروؤوف �صنو من لبنان، عن كتاب »حرب لبنان 

1975-1990 تفكك الدولة وت�صدع املجتمع« 

)جمل������دان(، وذلك ملا امتاز ب������ه الكتاب من 

توثيق دقيق للمرحلة التاريخية التي تناولها 

بالدر�س، والتي متتد من عام 1975 اإىل عام 

1990، وملا عر�صه من ت�صخي�س علمي دقيق 

�صباب العميقة لتفكك بُنى الدولة  يك�صف االأ

آثار التمزق االجتماعي، وما يتبعه من  بفعل ا

انحالل الرتكيبة االقت�صادية والثقافية. 

داب – د.حمم������د بن الغزواين  • ف������رع االآ

مفتاح من املغرب، عن كتاب »مفاهيم مو�صعة 

لنظرية �صعرية )اللغة– املو�صيقى- احلركة(، 

حيث اعت������ربت الهيئة اال�صت�ص������ارية الكتاب 

درا�ص������ة مو�ص������وعية جمع فيه������ا املوؤلف بني 

الو�صف والتحليل واال�صتنباط، وذلك مبنهج 

علمي دقيق ا�ص������تند فيه املوؤلف اإىل مقومات 

العلوم ال�ص������حيحة والعلوم الل�ص������انية وعلم 

النف�س وعلم املو�ص������يقى، وهو جهد ي�ص������عى 

به �ص������احبه اإىل �صياغة نواة مركزية لنظرية 

م�ص������تقلة يف ال�صعر يربطها بتف�صري الظواهر 

يف الكون. 

• فرع الرتجم������ة – د. حممد زياد يحيى 

كبة من �ص������ورية، عن كتابه »الرثوة واقت�صاد 

جنليزية من  املعرفة« )املرتجم م������ن اللغة االإ

تاأليف األفني وهايدي توفلر(، يعالج الكتاب 

آليات  اإ�ص������كالية جوهرية اأ�ص������بحت حتك������م ا

ن�ص������اين احلديث، ويُع������د املوؤلف  التفك������ري االإ

حَجة يف جمال اخت�صا�ص������ه، كما يعّد كتابه 

مرجع������ا �رسوريا يف هذا احلقل املت�ص������عب، 

وقد وفق املرتجم يف نقل روح الكتاب وتقدمي 
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م�صامينه ب�صال�صة وان�صياب مع حر�س �صديد 

فكار.  على الوفاء باأمانة االأ

• ف������رع اأدب الطف������ل– د. عفاف طبالة 

من م�رس، عن كتاب »البيت والنخلة«، ق�صة 

أدبياً متطوراً يخرج عن ال�صائد  تقدم خطاباً ا

طف������ال؛ اإذ حتاول الكاتبة  يف كتاب������ة اأدب االأ

ترك م�ص������احة للقارئ يف مرحل������ة املراهقة 

يعي������د فيه������ا النظر يف كثري م������ن املوجودات 

حوله، وقد جنحت الكتابة باأ�صلوبها ال�رسدي 

الق�ص�ص������ي يف فتح اآفاق من اخليال ت�صمح 

لقارئه ب������اأن يتلَم�س تف�ص������ريات عقلية تكِمل 

اأحا�صي�صه الوجدانية والروحية. 

و�ص������يتلّقى الفائز بلقب �صخ�ص������ية العام 

الثقافي������ة جائ������زة مقداره������ا ملي������ون درهم 

أو  اإمارات������ي )ما يعادل 272،242 األف دوالر ا

215.007 األف يورو(، اإ�ص������افة اإىل ميدالية 

ذهبي������ة حتم������ل �ص������عار جائزة ال�ص������يخ زايد 

أم������ا الفائزون يف  للكت������اب و�ص������هادة تقدير. ا

خرى فيح�ص������لون على 750 األف  الفروع االأ

دره������م )اأي ما يع������ادل 204،182 األف دوالر 

�صافة اإىل ميدالية  161،255 األف يورو، باالإ

ذهبية حتمل �صعار جائزة ال�صيخ زايد للكتاب 

و�صهادة تقدير. 

• عمل املحكمني والهيئة اال�صت�صارية 

وقد ج������اء اإعالن الفائزين بعد مداوالت 

م�صتفي�ص������ة بني الهيئة اال�صت�صارية واللجنة 

العلي������ا للجائزة يف �ص������وء النتائ������ج النهائية 

للجان التحكيم التي نظرت يف اأكرث من 715 

تر�ص������يحاً موّزعني يف فروع اجلائزة الت�صعة 

ت�ص������لمتها اجلائ������زة يف دورتها اخلام�ص������ة. 

وكانت قد تكون������ت 9 جلان حتكيمية للنظر 

عم������ال املر�ص������حة لهذا العام وت�ص������م  يف االأ

اللجان التحكيمية متخ�ص�ص������ني يف جماالت 

فروع اجلائزة املتعددة. 

واأعلن را�ص������د العرميي عن قرار الهيئة 

اال�صت�ص������ارية جلائزة ال�ص������يخ زاي������د للكتاب 

بحجب كّل من فرع اأف�ص������ل تقنية يف املجال 

الثق������ايف وفرع املوؤلف ال�ص������اب وفرع الفنون 

وفرع الن�رس والتوزيع وعلق قائال: »انطالقاً 

من حر�س جائزة ال�ص������يخ زايد للكتاب على 

رفع م�ص������توى الكتابات املر�ص������حة وحتقيقها 

هداف املن�صودة ارتاأت الهيئة اال�صت�صارية  لالأ

عم������ال املقدمة ه������ذا العام يف الفروع  اأن االأ

ربعة املذكورة مل ت�ص������توف ال�رسوط العامة  االأ

اإىل  اأدى  مم������ا  الف������رع  ذات  يف  للجائ������زة 

حجبها«. 
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و�ص������يتم توزيع اجلوائز على الفائزين يف 

آذار 2011 يف حفل تكرمي ي�صم  16 مار�س/ا

كادميي������ني والكتاب  جمعا م������ن املثقفني واالأ

عالميني من داخل وخارج الدولة.  واالإ

• نبذة عن الفائزين 

- امل�شت�رق ت�شونغ جي كون 

عم������ل ت�ص������ونغ مبنا�ص������ب عّدة �ص������ملت 

داب ال�رسقية«  رئا�صة حترير جملة »تاريخ االآ

دب العربي  و»األف ليل������ة وليلتان« و»تاريخ االأ

احلدي������ث« وغريها. وله العدي������د من الكتب 

الت������ي ترجمها، كان اأهمها »مريامار« للكاتب 

امل�رسي الراحل جنيب املحفوظ، و»يف بيتنا 

ح�ص������ان عبد القدو�������س، و»فتافيت  رجل« الإ

أة« لل�ص������اعرة الكويتية �ص������عاد ال�صباح،  امرا

و»األف ليلة وليلة« اإ�صافة اإىل ق�صائد خمتارة 

جلربان خليل جربان وغريها. 

- الدكتور عبدالروؤوف �شنو 

عبد الروؤوف �ص������نو م������ن مواليد بريوت 

عام 1948، حت�ص������ل على �ص������هادة الدكتوراه 

يف فل�ص������فة التاريخ من جامعة برلني احلرة 

عام 1982. وهو ع�صو الوفد الدويل ملراقبة 

ملانية عام 2009. �صغل من�صب  االنتخابات االأ

عمي������د كلي������ة الرتبية يف اجلامع������ة اللبنانية 

م������ن ع������ام 2001-2004 ثم حاز ع�ص������وية 

بحاث  ملاين لالأ الهيئة اال�صت�صارية للمعهد االأ

ن.  ال�رسقية باأملانيا من 2008- اإىل االآ

يتمتع الدكتور عبد الروؤوف �صنو بع�صوية 

أبرزها  العديد من الهيئات الدولية واملحلية ا

»ع�ص������وية الوفد الدويل ملراقبة االنتخابات 

ملانية« و»ع�ص������وية جمل�س اأمناء موؤ�ص�ص������ة  االأ

الدرا�ص������ات والتنمي������ة والعي������ادة الرتبوي������ة 

ببريوت«. 

و�ص������مة  أنه حاز على العديد من االأ كم������ا ا

أبرزها »و�صام اال�صتحقاق من رئي�س  والدروع ا

�ص������اتذة  أملانيا االحتادية« و»درع االأ جمهورية ا

دارة  املوؤلف������ني م������ن اجلامع������ة احلديثة ل������الإ

والعلوم«. 

�صدر له العديد من الكتب املن�صورة منها 

»حرب لبن������ان 1975-1990: تفكك الدولة 

�ص������الم يف  أملانيا واالإ وت�ص������دع املجتم������ع«، و»ا

القرنني التا�ص������ع ع�رس والع�رسي������ن«، و»دولة 

البحرين: تاريخ الع������رب احلديث واملعا�رس 

ملانية يف  للمرحل������ة الثانوية«، و»امل�ص������الح االأ

�صورية ولبنان 1901-1841«. 

- الدكتور حممد مفتاح 

الدكت������ور حممد مفتاح من مواليد 1942 
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بال������دار البي�ص������اء باملغ������رب، حا�ص������ل على 

دب عام 1981.عمل حما�رسا  الدكتوراه يف االأ

أ�ص������تاذا جامعيا، ولديه ع�صوية العديد من  وا

الهيئات واملنظمات. 

ح������از الدكت������ور حممد مفت������اح على عدة 

جوائز اأهمها »جائزة املغرب الكربى للكتاب 

داب والفن������ون« ع������ام 1987 و»جائزة  يف االآ

املغرب الكربى للكتاب« عام 1995 كما حاز 

على »جائزة �ص������لطان بن علي العوي�س« عام 

2004. وله عدة موؤلفات منها »جمع وحتقيق 

ديوان ل�ص������ان الدين بن اخلطيب ال�ص������لماين 

ندل�ص������ي« عام 1989 و»اخلطاب ال�صويف  االأ

مقارب������ة وظيفية« عام 1997 و»يف �ص������يمياء 

ال�صعر القدمي« عام 1982 و»التلقي والتاأويل 

مقاربة ن�صقية« عام 1994 و»مفاهيم مو�صعة 

لنظرية �صعرية« عام 2010. 

- الدكتور حممد زياد يحيى كبة 

الدكت������ور حمم������د زي������اد يحي������ى كبة من 

مواليد �ص������ورية 1951حا�صل على الدكتوراه 

يف الل�ص������انيات من جامعة لندن 1979 وهو 

ع�صو العديد من اجلمعيات العلمية واملهنية 

واأ�رسف على العديد من الر�صائل اجلامعية، 

كما ح�ص������ل على جائ������زة موؤ�ص�ص������ة الكويت 

للتقدم العلمي يف حقل الرتجمة عام 2002 

وله العديد من الكتب املن�صورة. 

- الدكتورة عفاف طبالة 

الدكت������ورة عف������اف طبال������ة م������ن مواليد 

القاهرة عام 1941 حا�ص������لة على الدكتوراه 

ع������الم م������ن جامعة القاهرة ورئي�ص������ة  يف االإ

قن������اة النيل للدرام������ا 1996- 2001 م�رسفة 

على الربام������ج الف�ص������ائية امل�رسية 1994- 

بح������اث الثقافية  1995 وله������ا العديد من االأ

عالمي������ة، وعندها ع�ص������ويه العديد من  واالإ

جل������ان التحكيم كما لها العديد من املوؤلفات 

)6(
يف جمال اأدب الطفل.

املــــــدن الـــقـــدميـــة تــ�ــصــتــذكــر الــثــقــافــة 

امل�ريتانية: 

ومفك������رون احلكومة  مثقف������ون  طال������ب 

املوريتاني������ة ب�رسورة تنمية امل������دن القدمية، 

نقاذ ما ترهل من الرتاث  والتدخل العاجل الإ

على ال�صعيد العمراين، وو�صع خطة مدرو�صة 

ومنظم������ة لتطوير امل������دن القدمية واحلفاظ 

آثارها ودورها يف ثقافة املجتمع. على ا

يام التفكريية  وق������ال املثقفون يف ختام االأ

يف مدينة �صنقيط حول تنمية املدن القدمية، 

وىل  والتي مت تنظيمها يف اإطار الن�ص������خة االأ
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م������ن مهرجان املدن القدمي������ة اإن »احلكومة 

تبذل جهداً كبرياً للحف������اظ على الرتاث اإال 

أنها مطالبة بالتدخل العاجل والعمل الفوري  ا

عل������ى اإنق������اذ املخطوطات من حال������ة التلف 

والقي������ام بعملية �ص������املة ل�ص������يانة ما يحتاج 

منها لل�ص������يانة والرتميم وتدارك ما اأ�رسف 

منها على االندثار نتيجة العوامل الطبيعية 

املختلفة وت�صجيع التعليم واالهتمام بالتقاليد 

جيال  ال�ص������فوية والعم������ل على نقله������ا اإىل االأ

ال�صاعدة تالفياً النقرا�صها«، ونا�صدوا بفك 

العزلة عن خمتلف املدن القدمية والتجمعات 

القروي������ة التابعة لها، موؤكدي������ن على اأهمية 

الواح������ات �ص������واء من حيث الري وحت�ص������ني 

نتاج والت�ص������ويق والبحث عن اإيجاد حلول  االإ

فورية ونهائية مل�ص������كلة ن������درة املياه يف املدن 

املعنية ويف حميطها الرعوي والزراعي.

وق������دم املعهد املوريت������اين للبحث العلمي 

يام التفكريية معر�ص������اً يحوي  على هام�س االأ

ربع )�صنقيط،  �صوراً نادرة للمدن القدمية االأ

وادان، ت�ص������يت، ووالت������ه( ومن�ص������ورات ع������ن 

املعهد منذ اإن�ص������ائه يف ال�صبعينات من القرن 

املا�صي.

وىل من مهرجان  و�ص������هدت الن�ص������خة االأ

املدن القدمية العديد من الفعاليات الثقافية 

والريا�صية واالجتماعية من بينها م�صابقات 

حف������ظ القراآن الك������رمي واحلديث وال�ص������نة 

لعاب التقليدي������ة، حيث اختتم  والفق������ه، واالأ

الن�صاط الثقايف ب�صهرة فنية تخللتها فقرات 

�ص������عرية وفلكلورية وتابعها العديد من �صكان 

املدينة القدمية وح�صور املهرجان و�صاركت 

فيها فرق فنية متنوعة.

ألقيت يف املهرجان ق�ص������ائد من ال�صعر  وا

ال�ص������عبي واأخرى من ال�ص������عر الف�صيح اأمام 

ح�ص������ور مكثف من املهتمني بالفن وال�صعر، 

كما �ص������اركت فرق فني������ة متعددة من خمتلف 

غاين  الواليات، والتي مار�ص������ت الرق�س واالأ

 
)7(

والكوميديا.

ر�صائل تك�صف اأ�ص�ل ت�صاريل �صابلن: 

ك�صفت ر�صائل تعود اإىل »ت�صاريل ت�صابلن« 

أن������ه قد يكون من اأ�ص������ل غجري، حيث  عن ا

ُعرث على هذه الر�ص������ائل يف م�صتودع حممي 

من القنابل يف �ص������وي�رسا وخم�ص�س للودائع 

الثمينة.

عالم اأن هذه  واعتربت بع�س و�ص������ائل االإ

الر�ص������ائل اأثمن م������ن اأي كنز موجود يف ذلك 

أبرز وجوه  نه يخ�س واحداً من ا امل�ص������تودع، الأ
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الق������رن الع�رسين، اإذ ظل الكث������ري من النا�س 

يظن������ون اأن كل �ص������يء قد ك�ص������ف عن حياة 

ت�ص������ابلن خالل حياته وبع������د موته، فهو ولد 

عام 1889، وعا�س طفولة قا�صية ب�صبب فقر 

اأ�رسته، ثم اأ�صبح اأكرث الوجوه املعروفة عاملياً 

فالم  بعد ظهوره يف �صل�ص������لة طويل������ة من االأ

ال�ص������امتة، الت������ي اأ�ص������حكت الب�رسية خالل 

العقدين الثاين والثالث من القرن املا�ص������ي، 

قبل اأن ت�صل ال�صينما الناطقة.

كرث اإث������ارة يف ما مت العثور عليه  وكان االأ

أر�صلها  هو تلك الر�صالة الودية الق�صرية التي ا

�صخ�س يف �صّن يتجاوز الثمانني ا�صمه »جاك 

هي������ل«، وكتبها من منطق������ة تامويرت خالل 

ال�ص������بعينات من القرن املا�صي، وفيها قال: 

كرث  أبناء جنوب لندن االأ اإن ت�صابلن لي�س اأحد ا

�صهرة يف العامل، بل هو قد دخل هذا العامل يف 

عربة »كارافان« تع������ود اإىل الغجرية »كوين«، 

)8(
التي هي خالة املر�صل »هيل«.

مـــعـــر�ـــض �ــصــخــم لـــلـــرو�ـــصـــي الــكــ�ــصــنــدر 

دينيكا: 

أيار اجلاري  ا�صت�صافت روما خالل �صهر ا

معر�ص������اً للوحات الفنان الرو�ص������ي الك�صندر 

دينيكا م�ص������تهلة بهذا املعر�س �ص������نة حافلة 

مبئ������ات الفعالي������ات الثقافية الرو�ص������ية من 

عرو�س فنية و�صينمائية وحفالت مو�صيقية 

يف ايطاليا تقابلها �ص������نة ثقافية ايطالية يف 

رو�صيا. 

وقد �صم املعر�س 87 لوحة بينها اأعمال 

من غال������ريي تريتياكوف واملتحف الرو�ص������ي 

ومن جمموعة دينيكا يف كور�ص������ك م�ص������قط 

راأ�س الفنان، ت�صور م�صاهد �صهرية من الثورة 

الرو�ص������ية واحلرب العاملية الثانية اإىل جانب 

ن�ص������اء عاريات و�صور من احلياة اليومية يف 

االحتاد ال�صوفيتي مو�صوعاتها عمال م�صانع 

وريا�صيون واأطفال. 

كان ديني������كا )1899- 1969( الذي ولد 

لعائلة من عمال ال�ص������كك احلديدية ر�صاما 

ونحاتا وم�ص������وراً فوتوغرافياً، واأم�صى فرتة 

طويلة من حياته يف اإيطاليا. ويعتربه النقاد 

ول  من اأهم الفنانني ال�صوفيت يف الن�صف االأ

أ�صهر اأعماله لوحة  من القرن الع�رسين. من ا

»الدفاع ع������ن برتوغراد« )1928( واملوزائيك 

ال������ذي يزين حمطة مايوكوف�ص������كايا يف مرتو 

مو�ص������كو، وكان يُ�ص������ار اإىل دينيكا و�ص������ديقه 

االيطايل ريناتو غوتو�ص������و بو�صفهما »مايكل 

اجنل������و الق������رن الع�رسين« ب�ص������بب متثيلهما 

 )9(
ن�صان.  الواقعي جل�صم االإ
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أ الرتاكم  ن�سان كتابة ما يجول يف ذهنه عرب منطوقه اللغوي، بدا منذ بدء الإ

اللغوي املخطوط ي�س������كل ن�ساً قاباًل للقراءة، �منذ بدء ر�ؤية الن�ص كتلق قابل 

أ� نقد الن�ص،  أ� ر�ؤية الن�ص، ا للقراءة، ن�س������اأ ما ميكن ت�سميته: قراءة الن�ص، ا

دبي«؟ الكتاب مثار التقدمي   مب�سطلح »النقد الأ
ّ
ليات �سكلت ما �سمي هذه الآ

دبي عرب  آلية تاريخ النقد الأ يعمل �س������من هذا امل�س������طلح. هو حما�لة ككتابة ا

دبي«.  �سخو�ص منتقاة �ن�سو�ص خمتارة. الكتاب حتت عنوان »مقدمة للنقد الأ

❁

ò
باحث �ص�ري.

دبــــي مقدمــــة للنقـــد الأ

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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دبي »ريت�ش������ارد داتون«  من تاأليف الناقد الأ

ديبة »دعد طويل قنواتي«. وهو  وترجم������ة الأ

من اإ�شدارات الهيئة العامة ال�شورية للكتاب. 

يقع الكتاب يف /264/ �ش������فحة من القطع 

الكبري. نقدم عر�شاً له مبا يت�شق واملعطيات 

املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

دبي.. تاريخ موجز للنقد الأ

�شنناق�ش يف الكثري مما يلي �شعراء و�شعراً، 

حي������ث يتوقع القارئ احلديث م�ش������طلحات 

أ�ش������مل كموؤل������ف واأدب. فقد ا�ش������تقت كلمة  ا

نكليزي������ة م������ن الفع������ل اليوناين  »�ش������عر« بالإ

»ي�ش������نع«، وهكذا ي�شبح ال�ش������اعر »�شانعاً« 

وال�شعر »ال�شيء امل�شنوع«. وبالتدريج �شارت 

دب، ثم تخ�شي�شاً  امل�شطلحات هذه تعني الأ

دب املنظوم. ويف وق������ت متاأخر /1865/  الأ

اأح�ش ناقد اأدبي مثل )جون ر�ش������كني( اأن يف 

و�شعه اأن ي�شتعمل م�شطلح »�شعر« لي�شري اإىل 

أنه حتى  كل الفنون املبدع������ة عامة. والواقع ا

أوائل القرن الثامن ع�رش  ظهور فن الرواية يف ا

دب املتخّيل يكتب نظماً. لقد  كان معظ������م الأ

كان م�ش������طلح ال�شعر ي�شمل حتى امل�رشحية. 

فليو�شع باحل�شبان اأن اأي نقد »لل�شعر« كتب 

دب  قبل ع������ام /1800/ تقريباً يعّد نقداً للأ

املبدع ب�صكل عام.

تبت������دئ  )427-348ق.م(:    اأفالطـــ�ن   -1

دب املنهجي������ة يف اأوروبة بكتابات  درا�ص������ة االأ

اأفالطون. لقد تعمد اأن يق�صي عن جمهوريته 

املثالية كل ال�ص������عراء. لي�������س هناك من عمل 

دب  فالطون يقت�رس كلياً على تناول االأ واحد الأ

بهذا ال�ص������كل. وكنتيجة يغدو من ال�ص������عب 

دب يف  جتريد اأي نظري������ة مرتابطة حول االأ

كتابات������ه. فاأفالطون من�ص������غل عل������ى الدوام 

بالط������رق اخلاطئة التي يقدم بها ال�ص������عراء 

ال�ص������يئ  االأخالقي  وبالتوجي������ه  احلقيق������ة، 

ال������ذي يقدمونه للق������راء. ويناق�س اأفالطون 

ق�ص������يته باأ�رسح ما يك������ون يف )اجلمهورية( 

وهو يعي اأن ال�ص������عر يجتذب العقول الفتية، 

وميار�س بالتايل نوعاً من التاأثري عليها، واأن 

خطورت������ه تكمن يف هذا. ويتاب������ع اأفالطون 

دب لي�س على  نقا�ص������ه بقوله: اإن مثل هذا االأ

تاأثري مثل هذه الق�ص�س اخلبيثة على عقول 

و�صياء  النخبة الع�ص������كرية التي �صت�ص������كل االأ

على اجلمهورية فيما بعد. ولي�س هناك من 

ا�صتثناء اإال يف ال�ص������عر الغنائي حيث ينطلق 

ال�صاعر من ذات نف�صه. اإن مقاربة اأفالطون 

لل�صعر نفعية برمتها. �صيقبل فقط ما يقوي 

اجلمهورية واأهدافها.
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2- اأر�صطـــ� )394-322ق.م(: يُع������د كت������اب 

دبي  اأر�صطو »يف ال�ص������عر« اأكرث كتب النقد االأ

أ�صا�ص������ي  تاأثرياً حتى اليوم اإنه مهتم ب�ص������كل ا

دبي بالتحديد؟  باأم������ور مثل »ما هو العمل االأ

أ  وما هي وظيفته، وما هي مكوناته؟«. ويبدا

أنواع ال�ص������عر  أر�ص������طو عمل������ه بالتمييز بني ا ا

الثالث������ة وه������ي: امللحمة وال�ص������عر امل�رسحي 

أو الغنائي. ويرى اأر�صطو:  وال�صعر احلما�صي ا

أّن كل ال�ص������عر يحاكي اأو ميث������ل على الرغم  ا

من االختالفات من حيث ال�صكل وامل�صمون 

أر�ص������طو  وطريقة املحاكاة. ومن هنا ينطلق ا

�ص������كال ال�ص������عرية الرئي�ص������ة  ليوجز تطور االأ

وقدراتها التمثيلية مبا يف ذلك انق�صام ال�صعر 

امل�رسحي اإىل تراجيديا وكوميديا ويقرر »اأن 

كرث  الرتاجيدي������ا، ال امللحمة، هي ال�ص������كل االأ

رفع������ة«. كما »تتو�ص������ل عن طريق ال�ص������فقة 

واخل������وف اإىل حتقيق )التطه������ر( من هاتني 

العاطفتني«. وقد ناق�س اأر�صطو وحلّل اأف�صل 

دب.  دب ولي�س بالطبع كل االأ ما عرفه من االأ

وكانت الرتاجيديا تعني له )�صوفوكلي�س( اأكرث 

أو )يوربيد�س(. أ�صخيلو�س( ا من )ا

هورا�������س  كان  )65-8ق.م(:  ه�را�ـــض   -3

�ص������اعراً متمر�ص������اً. ع������رف بكتاب������ه »يف فن 

ال�ص������عر«. وفيه يقدم هورا�س ن�صائح عملية 

أك������رث مما يقدم اقرتاح������ات نظرية، معتمداً  ا

قدم من������ه، ومركزاً  عل������ى اأفكار الكت������اب االأ

جّل اهتمامه عل������ى امل�رسحية. وكانت مهمته 

ر�ص������طية اأقل منهجية. ميل������ك )هورا�س(  االأ

همية الن�ص������بية  الكثري مم������ا يقوله ع������ن االأ

لكل م������ن )الفطرة( و)ال�ص������نعة( يف الكتابة 

كرب.  همية االأ دبي������ة، معطي������اً ال�ص������نعة االأ االأ

أيامك  ويقول)هورا�س( »اإن عليك اأن تكر�س ا

غريقية«. ويرى  مثلة االإ ولياليك لدرا�ص������ة االأ

»اأن اتباع منط اأمثلة املا�صي املجربة اأف�صل 

من االعتماد البالغ على املوهبة الطبيعية«، 

أّن على ال�صاعر اأن ي�صعى اإىل �صقل  وي�صيف »ا

أبياته متوخياً الو�ص������وح واالن�صجام، وميتلك  ا

دبي« القدرة على ممار�صة النقد االأ
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الر�ص������الة  يف   :)23-1( ل�جنين��ـــض   -4

املن�صوبة له بعنوان »يف ال�صمو« ينح�رس اهتمام 

لوجنينو�س يف التعريف الدقيق للعنا�رس التي 

دب الكال�صيكي، ويف معرفة  �صكلت عظمة االأ

دب  م������ا متكن تعليمه منها رغبة يف اإحياء االأ

يف ع�رسه. يجند لوجنينو�س لفظة »�ص������مو« 

أنه ال يتحقق اإال عن طريق ال�صري  الذي يرى ا

على خطا كتاب املا�ص������ي. ويوؤكد لوجنينو�س 

وجود خم�صة م�ص������ادر لل�صمو ويرى اأهمها: 

أو رفعت������ه. والعاطفة الالهبة  عظمة الفكر ا

وامللهمة. واال�ص������تعمال املوؤث������ر غري املتكلف 

لل�ص������ور البالغية. واللغة املتمي������زة واأخرياً 

�ص������لوب كم�صدر  اجلالل ال�ص������امل ورفعة االأ

لل�صمو.

❁    ❁    ❁

الع�ص�ر ال��صطى وع�رس النه�صة..

دب������ي كثرياً يف  مل ت������زدد اأهمي������ة النقد االأ

الف������رتة املعروفة با�ص������م النه�ص������ة )1300-

1600م( يف اإيطاليا، ثم يف فرن�صا وانكلرتا. 

وكان اعتناق امل�صيحية، التطور اخلطري الذي 

آلياً، كل  آنذاك. ولقد اأحاط ذل������ك، ا ح������دث ا

أو  دب الكال�ص������يكي بالريبة كنتاج وثنيني ا االأ

ملحدين ظاهرين. وبحلول ع�رس النه�ص������ة، 

دبي يف املحاوالت التي قام  انتع�������س النقد االأ

بها بع�س الكتاب، مثل دانتي وبوكا�صيو.

1- ال�صـــري فيليـــب �صـــدن )1554-1586م(: 

كتب �ص������يدين ر�صالته حوايل /1580م/ وهي 

)اعتذار عن ال�ص������عر(. ويعني عنوان الكتاب 

)التف�ص������ري( اأكرث مما يعني »االعتذار«. وقد 

أر�ص������طو  اأخذت معظم اأفكاره من اأفالطون وا

وهورا�������س وكان �ص������يدين يعت������رب التج�ص������يد 

املثايل لروح ع�رس النه�ص������ة، متقدماً ببع�س 

االقرتاحات لتح�صني حال ال�صعر يف انكلرتا. 

يقول �ص������يدين: »اإن ال�صعر فن حماكاة هدفه 

ر�ص������اد واالمت������اع«. ولكن ال�ص������عر ال يقدم  االإ

و�صفاً حرفياً للحقيقة بل �صورة اأعمق عنها. 

ومن هذا املنطلق يُجري �صيدين مقاربة بني 

ال�صاعر والتاريخ والفل�صفة. 

ل�������م  )1631-1700م(:  درايـــدن  جـــ�ن   -2

تق������دم انكلرتا مقالة نقدي������ة هامة حتى عام 

/1668م/ ح������ني ن�رس »دراي������دن« مقالة »يف 

ال�صعر امل�رسحي«. اتخذت هذه املقالة �صكل 

أ�ص������خا�س يقّيمون،  أربعة ا حوار ُمتخيل بني ا

�صكال امل�رسحية  زعماً، امليزات الن�ص������بية لالأ

أ املقالة ب�������رسح مثري ومقنع  املختلف������ة. وتبدا

يطرح تعريفاً للم�رسحية: »�ص������ورة �صحيحة 

وحّية عن الطبيعة الب�رسية، ت�صور عواطفها 

حوال التي ميكن اأن  واأهواءه������ا، وتبدالت االأ
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ن�صان، بغاية اإمتاع الب�رس وتهذيبهم،  مير بها االإ

تنظم املقالة يف �صتة خطابات: يوؤكد كرايت�س 

امل�رسح القدمي بينم������ا يدافع يوجينيو�س عن 

امل�رسح احلديث، وينا�رس الي�ص������يد�س امل�رسح 

الفرن�ص������ي، فيما يدافع نيان������در عن امل�رسح 

نكلي������زي. وياأخ������ذ كراي�س جانب ال�ص������عر  االإ

احلر، بينما يقف نياندر اإىل جانب القافية. 

أر�ص������طو بينما يورد  يوؤيد كرايتي�س وحدات ا

يوجينيو�س اأمثلة ع������دة مل يلتزم فيها الكتاب 

الكال�ص������يكيون بالقواع������د التي و�ص������فوها. 

وهك������ذا فامل�رسحية مث������رية وممتعة وملتزمة 

بوحدة العم������ل ولكنها توفر للجمهور التنوع، 

يف الوقت ذاته.

3- األك�صانـــدر بـــ�ب )1688-1744م(: تعترب 

مقالة »حول النقد« التي كتبها »بوب« املقالة 

النقدي������ة الوحي������دة الت������ي نظم������ت يف اللغة 

نكليزي������ة. اإن م�ص������طلح »الطبيعة« مفتاح  االإ

�صا�صي. »الطبيعة هي �صيء يعك�س  املقالة االأ

النظام العميق واالعتدال والقوانني العامة، 

ففر�س قيوداً على اأذواق النا�س، على جتنب 

املبالغ������ة يف االندفاع وخمالف������ة الطبيعة يف 

االبتكار«. وكان »بوب« يتوجه اإىل ال�ص������عراء 

والنقاد يف اإعالنه معيار الذوق ال�صليم، »من 

مثلة القدمية  الواجب اح������رتام املب������ادئ واالأ

نها احرتمت قوانني الطبيعة«.   الأ

❁    ❁    ❁

»ظه�ر الرواية«

لقد �ص������هدت بداية الق������رن الثامن ع�رس 

وىل للرواي������ة. ولكنه تطور مل  التط������ورات االأ

دبي ال�ص������كلي باأي �ص������يء اإليه.  يُ�رس النقد االأ

وهكذا �ص������ّدر )جون بن������ني: 1688-1628( 

وىل )رحلة احلاج( باعتذار حاول  روايت������ه االأ

فيه اأن يرّبر اقتحامه جمال الق�س الرمزي. 

ويعالج )داينيل ديغو= 1660-1731( ق�صية 

م�ص������ابهة يف مقدمته لروايته )مول فلتدرز( 

اإذ يّدع������ي فيها اأن الرواية ق�ص������ة حقيقية. 

ولقد كان )ه������رني فيلدينغ= 1754-1707( 

وائ������ل الذي قام  الوحي������د ب������ني الروائيني االأ

مبحاولة لتقدمي مربرات نظرية للرواية. لقد 

أندرو( اأن  حاول يف مقدمته لكتابه )جوزيف ا

يو�ص������ع النظريات النيوكال�ص������يكية التقليدية  

دب بحيث ت�ص������م الق�ص������يدة امللحمية  يف االأ

الكوميدية النرثية.

1- �صام�ئيـــل ج�ن�صـــ�ن )1709-1784م(: 

ي�صكل الدكتور جون�ص������ون عالمة فا�صلة يف 

أنه يدين  نكليزي. وال�ص������ك ا دبي االإ النقد االأ

بق�صط من اإجنازاته للع�رس الذي كان يعي�س 
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فيه. ومن جهة اأخرى كان اأوغ�ص������طينيا »مبا 

�صا�صية  يكفي ليوؤمن اأن بع�س اخل�صائ�س االأ

دب واأن مهمة الناقد  املعين������ة جوهرية يف االأ

اأن يبني م������دى توافر هذه اخل�ص������ائ�س يف 

أثر اأدبي معني واأ�صاف اإىل هاتني ال�صفتني  ا

�ص������جيتني خا�صتني بجون�صون:  املتعار�صتني 

أك������رث من حادة  وىل ح�صا�ص������ية ح������ادة بل ا االأ

لفاظ نف�صها وللجانب  مور االأخالقية، ولالأ لالأ

التعي�س من احلياة، والثانية ك�صل �صحي قاد 

اإىل انخفا�ص������ات �صديدة يف الرتكيز ثم لدينا 

منهجيت������ه املمي������زة يف النقد: فه������ي جازمة 

ولكن منفتحة، واآمرة ولكنها اأحياناً مفرطة 

املزاجية ال�صخ�صية، ثم اإىل جون�صون مفرط 

الثق������ة يف التعميمات الت������ي يطلقها، ولكنه 

يغف������ل اأحيان������اً ع������ن متابعة وجه������ات نظره 

بف�صول فكري حقيقي.

2- وليـــام وورد ذوورث )1770-1850(: تعد 

مقدمة »وورد ذوورث« ملجموعته »ق�ص������ائد 

غنائية« واحدة من املوؤلفات النقدية الثورية 

عالن الع�رس الرومان�ص������ي يف  التي مهدت الإ

دب. لقد كانت ق�صائده خمتلفة جذرياً عن  االأ

كل ما كتبه ال�صعراء الكال�صيكيون املحدثون 

وغ�ص������طينيون الذين تزعمهم  وال�ص������عراء االأ

جون�صون، لقد ا�ص������تملت تلك الق�صائد على 

ق�ص�������س قرويني ب�ص������طاء وعلى اأغان ريفية 

ب�صيطة. لقد راأى يف ال�صاعر اإن�صاناً متميزاً، 

متمتعاً بح�صا�ص������ية وحما�ص������ة خا�صتني. هو 

ذلك املخلوق املت�ص������ف بالنب������ل واإنه يتلهف 

ال�صتعمال لغة خالية من االبتذال.

3- �صام�ئيل تيلر ك�لردج )1834-1772(: 

نكليز. فقد  يُعد كولردج اأ�ص������عب النق������اد االإ

بداع  كانت النواحي اجلمالية والنف�صية يف االإ

ول.وترد اأهم مقاطع كولردج  دبي �صاغله االأ االأ

النقدية يف تلك الف�ص������ول من )�ص������رية حياة 

أدبية( التي يتناول فيها �ص������عر وورد ذوورث.  ا

ي�صعر كولردج با�ص������طراره لتحديد ما يكون 

ال�صعر وال�ص������اعر فيقول: اإن الق�صيدة ذلك 

النوع  من الكتابة املخالف للكتابات ال�صحية 

من حيث اتخ������اذ املتعة ال احلقيقة هدفاً له 

نواع  يف املنظور القري������ب، ويتميز عن كل االأ

خرى بعزمه على بع������ث البهجة منه ككل  االأ

مبا ين�ص������جم مع الر�ص������ى املعنّي الذي يبعثه 

كل عن�رس على حدة«. اإنه يفتح الباب ل�صعر 

يدور على نحو بنّي، حول نف�ص������ه ويتوجه اإىل 

نف�صه. �صعر هو فن من اأجل الفن، رومان�صي 

ومتمحور حول الذات .

4- ماثيـــ� اآرن�لـــد )1822-1888(: علين������ا 

آرنول������د( اأال تغيب  حني تناول نق������د )ماثيو ا
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ع������ن اأذهاننا تلك اخللفية مم������ا ُذكر اأو من 

مناظرات العهد الفيكت������وري العظيمة حول 

املجتم������ع والدي������ن. كما ظه������ر يف اأعمال له 

دب والق�صيدة.  مثل: الثقافة والفو�صى واالأ

ففي مق������االت يف النقد نرى هجوماً مبا�رساً 

قليمية اللذين راآهما  فق واالإ على ق�صيتي االأ

نكليزي بعامة، والنقد  أرنول������د يف التفكري االإ ا

نكليزي خا�ص������ة. ولعلَّ يف اإ�رساره  دبي االإ االأ

على ندرة ال�ص������عر اجليد البالغة وعلى قدرة 

ال�صعر اأن يكون مفيداً واأن يكون بدياًل فعلياً 

أرنولد وما كان له  للدين، اأهم ما ورثناه عن ا

أثر الحقاً يف نقاد مثل )اإليوت(. من كبري ا

»النقد احلديث«

باقرتابنا من القرن الع�رسين تزداد �صعوبة 

�صهامات  دبي ي�صف االإ كتابة موجز للنقد االأ

أ�ص������هم مفكرو القرن التا�ص������ع  الفردية. لقد ا

ع�������رس: داروين مارك�س وفرويد يف ت�ص������كيل 

النظرية النقدية. مل يكن ت�صارلز داروين اأول 

من قال بنظرية التطور ولكن كتابه )اأ�ص������ل 

ن������واع( كان اأول الكتب التي قّدمت برهاناً  االأ

مادياً علمياً على ه������ذه النظرية مبنياً على 

أزاح االنتقاء  أ االنتق������اء الطبيعي. ولقد ا مبدا

له من ال�ص������ورة الكلية.. جاعاًل  الطبيعي االإ

نواع و�ص������قوطها ق�ص������ية قوى غري  ظهور االأ

�صخ�ص������ية وال عالقة له������ا باالأخالق. ولقد 

اأ�ص������بحت الدارويني������ة، نتيج������ة لذلك مثار 

دب وال�صيما الرواية، كما  نقا�صات حادة يف االأ

جند يف روايات )توما�س هاردي( و)�صاموئيل 

بتلر(. ولقد ذهبت النزعة )الطبيعية(بقيادة 

ن�صان تتحدد  )اأميل زوال( اإىل اأن �صخ�صية االإ

بكاملها، ح�ص������ب الداروينية، بعوامل الوراثة 

والبيئ������ة االجتماعية. ولق������د اأحيت نظرية 

دبية االهتمام  داروين، فيما يتعلق بالنظرية االأ

دبية بكل  جنا�س االأ باملفهوم الكال�ص������يكي لالأ

ما لها من خ�صائ�س معينة وقوانني حمددة: 

امل�رسحي والبطويل والهجائي والغنائي. واإذا 

ما كان ا�ص������م داروين يورد لدعم مناق�ص������ات 

مر باحلري  ي�صك يف ر�ص������اه عنها فكيف االأ

مع )مارك�������س(. لقد اهتم ب������ه،  يف الدرجة 

وىل، كملح������ق الهتمام������ه بالتاريخ. ولقد  االأ

دبية نت������اج لل�رسوط  ث������ار االأ أ�������رّس عل������ى االآ ا

الطبيعية واالقت�ص������ادية الت������ي ولدت فيها، 

�ص������اأنها يف هذا �ص������اأن اأي اإنتاج اإن�صاين حّر. 

أدباء  نه اعترب ا دب الأ ولقد اهتم )فرويد( باالأ

املا�ص������ي الكبار علماء نف�س بال�ص������ليقة. ويف 

خ�س، ال�ص������يء الذي  بعده الالواعي على االأ

دب،  ت�صنى لنظريته يف التحليل النف�صي. فاالأ

هو اإبداع حلياة متخيلة، يعزم تنف�صاً للدوافع 
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أو تقمع  اجلن�ص������ية التي كان ميكن اإن حتبط ا

يف غياب ه������ذا املُتنف�س، وهك������ذا فالكتابة، 

بالن�ص������بة للذين يعانون من ميول ع�ص������ابية، 

ن������وع من العالج، يزيحون النقاب بو�ص������اطته 

ع������ن رغب������ات عقوله������م الالواعي������ة، ولكن، 

بعد حتريفها و�ص������ّبها يف قوالب ق�ص�ص������ية 

وا�ص������تيعابها مو�صوعياً، ب�ص������كل يتقبلها معه 

نوعا ما، العقل الواعي الذي ي�ص������عى دائماً 

كم������ا يوؤكد فروي������د، لكبت مثل ه������ذا البوح 

الذاتي.

1- هـــرني جيم�ـــض )1843- 1916(:  يكمن 

متيز )هرني جيم�س( كناقد يف اإنقاذه الق�س 

نكليزي من هذا االهمال بت�ص������ديده على  االإ

اعتبار الرواية فناً اأكرث مما هي �رسيحة من 

احلياة. لقد �صدد بلغة )كولردج( على �رسورة 

اعتبار الرواية، كائناً حّياً، وكاًل واحداً، �صاأن 

أّي كائ������ن حي اآخر، يت�ص������ف بتنا�ص������ب بني  ا

اأجزائه ي�صتمر ما دام ذلك الكائن م�صتمراً. 

ومن الوا�صح اأن جيم�س ال يعترب فن الرواية 

جمرد ق�ص������ايا تقنية، ب������ل اإن مبادئ التمييز 

أ�صا�صي على املبادئ  واالنتقاء مبنية ب�ص������كل ا

خالقية وال اأخالقية قوانني وقواعد معينة  االأ

ن�ص������انية  بل اأخالقية ت�رس على اأن احلياة االإ

قيمة بحد ذاتها.

مقاالت  تبدي  اإليـــ�ت )1965-1888(:   -2

أ�صلوب  )اإليوت( كاأقوى النقاد اإزدراًء لكل من ا

كادميي ولتلك القراءة ال�ص������يقة  اجل������دل االأ

الكثرية التفا�ص������يل التي ر�ص������مت الكثري من 

نقد الق������رن الع�رسين، كما تاأخ������ذ مقاالته، 

موقفاً م�صاداً للرومان�صية. وي�صعى اإليوت يف 

نقده اإىل الرد على مزاعم الرومان�ص������يني يف 

ت�صديدهم على اأ�صالة وخ�صو�صية �صخ�صية 

ال�ص������اعر. اإذ يرى اأن اأهم مالمح ال�صعر هي 

دبي  املالمح التي ت�صاهم يف اإثراء الرتاث االأ

وروب������ي العظيم. وي�ص������بو اإليوت اإىل مزج  االأ

�ص������ويف تقريباً بني ما ه������و زائل وبني ما هو 

خالد يف وعي ال�صاعر. ومل يكتب اإليوت �صوى 

القليل جداً حول الرواية، ورمبا يعك�س هذا 

�صكال التي حافظت على بقائها  تف�صيله لالأ

منذ العهود الكال�ص������يكية )ال�ص������عر وامل�رسح( 

أي�صاً نفوره من الثقافة ال�صعبية.   ورمبا ا

❁    ❁    ❁

»النقد اجلديد«

ظهرت يف الفرتة ما بني )1960-1925( 

مقاربات جديدة متنوعة كا�ص������تجابة مبا�رسة 

للحاجات التي يفر�صها تدري�س النقد، والتي 

قد يكون من املفيد اأن ندرجها �ص������وية حتت 

عن������وان »النق������د اجلديد«. ا�ص������تعمله )جون 
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ك������روارمت =1888-1974( كعنوان لكتاب له 

)النقد اجلدي������د =1941(. ولكن ميكننا اأن 

نقول اأن جذور النقد اجلديد ترجع اإىل زمن 

اأقدم. واإذا كان )اإليوت( مبثابة الروح الهادية، 

فقد كان )ريت�صاردز( رائد النظريات النقدية 

دبي(  اجلديدة، وكان لكتابيه )مبادئ النقد االأ

ثر يف تدري�س  و)النقد التطبيق������ي( اأعمق االأ

�صل بعلم  دب. لقد اهتم ريت�ص������اردز يف االأ االأ

اجلمال وعلم النف�س. وكانت اأكرب اإ�صهاماته 

أث������راً حماوالت������ه لتحديد �ص������حة  يف النق������د ا

يجاد مو�ص������ع  دب، والإ اأح������كام القيمة يف االأ

لعملية القراءة ذاتها �صمن امل�صطلحات �صبه 

العلمية لنظرية التوا�صل. مثل هذا التفح�س 

أدباً ذا موا�صفات معينة عرّب  الدقيق �ص������جع ا

عن الكثريين منها الناقد وال�صاعر االنكليزي 

)ويليام اإمب�ص������ون=1960( يف كتابه )اأمناط 

الغمو�������س ال�ص������بعة(. لقد حاول اإمب�ص������ون 

أو تلون معناه من  اأن يحدد �ص������عوبة ال�ص������عر ا

منطل������ق الغمو�س ال������ذي يكتنفه. وتت�ص������ح 

�ص������عوبة ح�رس النقد اجلديد يف حقيقة اأن 

اإمب�ص������ون طّور يف كتابه التايل )بع�س الن�صخ 

م������ن ال�ص������عر الرعوي( مفه������وم الغمو�س يف 

ن�ص������و�س اأكرث اأهمية، وبعمل������ه هذا تطّرق 

أ�ص������اليب النقدين املارك�صي والفرويدي  اإىل ا

اللذي������ن كرههما الناقد اجلدي������د املتزمت. 

مريكيني تقدمي النقد اجلديد  كما تُ������رك لالأ

كنظ������ام نظ������ري م�ص������تكمل املالم������ح. ففي 

الوالي������ات املتحدة اأ�رسق )كلني������ث بروك�س= 

1906( و)روب������رت وارن=1905( عل������ى طبع 

جمموعة خمتارات �صعرية ا�صتعملت كثرياً يف 

اجلامعات بعنوان )فهم ال�ص������عر( الذي اأعلنا 

أنه  أنه قد تاأ�ص�������س على قناعة ا يف مقدمت������ه ا

اإذا كان ال�صعر ي�ص������تحق التدري�س يف مطلق 

حال، فهو ي�ص������تحق اأن يُدر�س ولي�س كربهان 

أو �صخ�ص������ية  على حقيقة ما تاريخية كانت ا

أو اأخالقية. ا

❁    ❁    ❁

�صل�بية والبني�ية« »االأ

لقد ج������رت خ������الل ال�ص������نوات الثالثني 

املا�ص������ية حماوالت ال تُعّد للخروج من ماأزق 

تط������رف النق������د اجلدي������د يف تركي������زه على 

الن�س. اإن له������ذه التطورات التي حتدث يف 

جمال الدراما عالقة بتطورات اأخرى تتناول 

النظرية النقدية ، ويت�ص������ل الكثري منها مبا 

ميك������ن اأن ندع������وه عامة بنظرية التوا�ص������ل 

والتي هي خليط من نظريات م�ص������تمدة من 

الل�صانيات وعلمي االجتماع والنف�س. وميكن 

�ص������لوبية والبنيوية مقاربتني  اأن مني������ز يف االأ
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ا�ص������تخدام كلمة  أثبتت������ا فائدتهم������ا. انت�رس  ا

�ص������لوب( لقرون عدة كم�ص������طلح نقدي  )االأ

وبطريقة انطباعية، يف حماوالت تتوخى �صد 

أو ا�صتعماالتها.  االنتباه اإىل خ�صائ�س اللغة ا

�صلوبية احلديثة حماولة ملقاربة ق�صية  واإن االأ

أ�ص�س اأكرث دقة ومنهجية. هو  �صلوب على ا االأ

دبي.  نقطة تقاطع بني الل�صانيات والنقد االأ

دبية على عاتقها مهمة  �ص������لوبية االأ تاأخذ االأ

حتديد وت�ص������نيف جم������ال االنتق������اء اللغوي 

�صلوبية اأن حتل  املتاح للكتاب. وال تعر�س االأ

دبي، بل تعر�س اإدخال بع�س  حم������ل النقد االأ

�ص������لوبية تفيد فقط يف  التح�ص������ينات. اإن االأ

همية  و�ص������ف البعد اللغوي املمي������ز لتلك االأ

�ص������لوبية الناقد  أو القيم������ة. وهكذا تفيد االأ ا

حينما تزوده مبفردات ت�ص������ف بو�ص������اطتها 

تفا�صيل الفروقات اللفظية الدقيقة وطريقة 

�ص������لوبية قد قوبلت  العر�������س. واإذا كانت االأ

ب�ص������يء من احلذر، فقد ا�ص������تقبلت البنيوية 

بح������ذر اأكرب. وهذه ظاهرة من ال�ص������عب اأن 

دبي،  نف�ص������لها يف تطبيقاتها عل������ى النقد االأ

�ص������ارات.  عن علم الدالالت الذي هو علم االإ

والبنيوية هو اال�ص������م الذي اأطلق على جممل 

التفكري الذي ظهر يف القرن الع�رسين والذي 

وروبية الغربية  يتحدى جوهري������اً املفاهيم االأ

املاألوفة عن الواقع. اإن العامل لي�س م�ص������نوعاً 

أ�ص������ياء م�ص������تقلة. وهكذا واإىل حد كبري،  من ا

دب توجه  فنح������ن نخلق م������ا ندرك������ه. يف االأ

�صا�ص������ي اإىل حتري  عمل النقاد البنيويني االأ

دب ت�ص������كل الن�ص������و�س الفردية فيها  لغة لالأ

اأمثلة ع������ن الكالم. وحتى هنا، ميكننا القول 

دب عرب  اإن النق������د البنيوي امتداد ملقاربة االأ

دب������ي. اأي حماولة لقبول الطريقة  اجلن�س االأ

أدبيته  دب م������ن خالل ا التي يتوا�ص������ل بها االأ

املح�صة.

¥µ
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مكانة  املا�ضية،  القليلة  ال�ضنوات  يف  والتجديد«  »التتراث  مو�ضوع  احتل 

جيدة يف كتابات ومناق�ضات جمموعة من املفكرين العرب، اأمثال: حممد عابد 

اجلابري، وح�ضن حنفي، حممد عمارة، عبد الوهاب امل�ضريي، جورج طرابي�ضي، 

زكي جنيب حممود، وحممد اأركون وغريهم، وكاأنهم يف كل ما كتبوه، يحاولون 

جتاوز الو�ضع العربي الراهن بكل �ضلبياته وتعقيداته، وي�ضعون اإىل تاأ�ضي�س زمن 

مغاير، ونه�ضة �ضاملة، واإعادة قراءة الراث العربي من جديد وفق روؤية جديدة، 
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وحتليل معريف من الداخل، لبناء عقل عربي جديد نواجه به ح�سارة الغرب ال�سائدة منذ 

خم�سة قرون.

لهذه  واإدراك���ًا  وعيًا  العرب  املفكرين  اأك��ر  كان  ج��ورج طرابي�سي  ال�سوري  العربي  املفكر 

خرين، وكان هذا  ننا على مدى �سنوات طويلة خلت تركنا مهمة الرتاث هذه للآ امل�ساألة، لأ

باأن ولوج  العلم  ا�ستغلل مع  اأ�سواأ  وا�ستغل  خطًا فكريًا ومنهجًا وقع فيه كثريون، فاأهمل 

ننا اأمة ذات ثقافة عريقة وح�سارة عريقة، ولذلك  الع�رص ل يتم اإل على اأر�سية الرتاث، لأ

ل ن�ستطيع اأن نقف على اأر�سية احلداثة، ونحن عراة من كل �سيء، ويعتقد »الطرابي�سي« 

اأن اأ�سلفه من املثقفني واملفكرين يف تعاملهم مع الرتاث، ا�سرتكوا منفردين اأو مت�سامنني 

يف ارتكاب جرمية كربى اأو خطيئة كربى يف حق اأنف�سنا وحق ثقافتنا وحق تراثنا، فاأّثرت 

نف�سنا،  �سلبيًا على ق�سية التقدم، يف الوطن العربي، وذلك باإهمالنا للرتاث، اأي اإهمالنا لأ

والتفافنا التام نحو احلداثة دون اأر�سية ثقافية.

اأقّلها، ذلك  لي�س  نتائج غاية يف اخلطورة،  والتجاهل،  همال  الإ ترّتب على ذلك  لقد 

الحتقان الثقايف، وال�ستقطاب الفكري الذي تعاين منه الثقافة العربية، فقد تقدم ل�سغل 

تكرارية  قراءة  اكتفوا مبجرد  ال��رتاث،  قراءة  ع��ادة  اأن�ساف مثقفني غري موؤهلني، لإ الفراغ 

�سويل يف الثقافة العربية، واكت�سف املثقفون العرب،  ممّلة، فكانت النتيجة ت�ساعد املد الأ

اأن الب�ساط قد �سحب من حتت اأقدامهم، ومن فوق روؤو�سهم، واكت�سفوا معنى و�رصورة واأهمية 

العودة اإىل الرتاث لتوظيفه كامًل يف معركتنا املقبلة من اأجل التقدم واحل�سارة.

لقد اكت�سف »الطرابي�سي« يف كتابه »نقد نقد العقل العربي« اأن ما كتبه �سابقوه عن الرتاث 

�سلية،  الأ العربي من م�سادره  الرتاث  قراءة  فاأعاد  اأخطاء منهجية ومعرفية مهولة،  فيه 

اإبداعات علماء  اإىل »الكندي« و»الفارابي« و»ابن ر�سد« و»ابن �سينا« وغا�س يف  ولذلك عاد 

التاأ�سي�سية يف احل�سارة العربية فوقف  اللغة والبيان وفرق الكلم، وعرج على اللحظات 

وتراث  اليوناين  الرتاث  اإىل  عاد  كما  »الر�سالة«  وال�سافعي يف  »املوطاأ«  طويًل مع مالك يف 

احل�سارة الغربية.. وبذلك امتلك اأدوات منهجية نق�س م�ساريع »اجلابري« وغريه وخا�سة 
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يديولوجيات اال�شت�راقية،  »نقد العقل العربي« فتبني له اأن »اجلابري« وقع فري�شة �شهلة لالأ

فتبنى اأفكار امل�شت�رقني، ورّددها دون اأن يختربها ميزان العقل والبحث العلمي الدقيق، 

�شالمي وحده، وكاأن ذلك الراث  ور لنا امل�شت�رقون اأننا ال منلك �شوى الراث العربي االإ و�شّ

�شالم  ثرية اأن االإ قد عا�ض يف جزيرة منعزلة، بينما توؤكد احلقيقة التاريخية واملكت�شفات االأ

مل يظهر فوق اأر�ض جدباء، واأننا كلما توغلنا يف طبقة من طبقات احل�شارة وجدنا حتتها 

طبقات اأعمق، واأن العرب كانوا ميلكون تراثًا طوياًل وعري�شًا وعميقًا يف اجلاهلية وقبل 

�شالم، واإن اجلاهلية مل تكن اأبدًا جاهلية ح�شارية بل كانت جاهلية اأخالقية. االإ

»الطرابي�شي« يبحث عن الراث ليت�شّلح به، ويدخل عامل احلداثة وحجته يف ذلك قوية 

نا�شعة »نحن اأمة تراثية، وقد نعّرف اأنف�شنا بهذا اللفظ وحده، واإذا مل نعرف كيف نتعامل 

ت�شكيلها،  نعيد  اأن  بداًل من  ت�شكلنا  ف�شوف  التي نقف عليها،  العميقة  ر�شية  االأ مع هذه 

ر�شية، متامًا كما اأنه ال خيار لنا اإال يف اأن نكون  ونحن ال خيار لنا اإال باأن نقف على  هذه االأ

مفتوحني على ح�شارة اليوم، اأي احل�شارة احلديثة، ولهذا اأعتقد اأن طرح �شوؤال الراث ال 

يقل اأهمية عن طرح �شوؤال احلداثة«.

اأقدامنا يف املا�شي،  اأن مند  اإال  اإىل امل�شتقبل، ال خيار لنا  يف عامل اليوم ونحن نتطلع 

ورقابنا يف امل�شتقبل.. اأن تكون اأرجلنا يف التاريخ واأيدينا يف الغد وبعد الغد، البد اأن نكون 

آن، وتلك اإ�شكالية ثقافية كربى، وبهذا الفهم ت�شبح ق�شية الراث  اأ�شالء، ومعا�رين يف ا

�شّلة  ترميه يف  التي  اليد  تلك  �شواء  ال��راث،  هذا  اليد عن  رفع  واملطلوب  اأ�شا�شية،  ق�شية 

املهمالت، اأو تلك التي حتّوله اإىل خناق حول العقل وحول التفكري، مع اأنه هو نف�شه مل ُينب 

اإال على اأ�شا�ض وا�شع من جدّية البناء، وحرّية التطور، وحرّية التفكري.
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